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ŞTIRI INTERNE 
 

 

A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare 
pentru examenul de acces 
 
21 iulie 2014 
 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
din România a publicat, în iulie, Ediţia a III-a, revizuită, a 
„Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de 
acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert 
contabil şi de contabil autorizat”.  
 

Ghidul reprezintă un instrument deosebit de util 
în procesul de pregătire pentru examenul anual de 
admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert 
contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului 
privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.   
 

Ediţia din 2014 cuprinde, în cele 990 de pagini, 
Regulamentul privind accesul la profesia de expert 
contabil şi de contabil autorizat şi Programele aferente 
examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii 
calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, 
sesiunea 2014, care se elaborează de Corpul Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice, şi se aprobă de Consiliul 
superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu 
prevederile directivelor europene în domeniu. 
 

De asemenea, Ghidul conţine exemple ilustrative pentru verificarea cunoştinţelor candidaţilor în 
următoarele domenii: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică şi financiară a 
întreprinderilor, doctrina şi deontologia profesiei contabile şi expertiză contabilă. 
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Situaţia privind locaţia 

 

din 21 septembrie 2014 

 

Nr. 

crt. 
FILIALA Oraşul Locaţie 

1. Alba Alba Iulia Sala de Conferinte şi Salonul Hotelului „Parc” 

2. Arad -Arad 

Chişineu-Criş 

 Ineu 

-Sebiş 

-Casa de cultura a Sindicatelor 

-Liceul Tehnologic 

-Hotel Central  

-Hotel Sebiş 

3. Argeş Pitesti Complex Alcadibo Center  - Sala de Conferinţe 

4. Bacău Bacău Sala de curs a filialei  „Ion Ionescu de la Brad” 

5. Bihor Oradea 

Staţiunea Băile 
Felix 

Sala de cursuri a filialei „EremiaBologa” 

Sediul SCT Felix SA – Sala de Conferinţe 

6. Bistriţa Bistriţa Hotel Bistriţa – „Salonul 4”  

7. Botoşani Botoşani Sala de cursuri a filialei „Ioan Florea” 

8. Braşov  Braşov Sala de cursuri a filialei – „Emanoil Nechifor” 

9. Brăila Brăila Faleza Dunării – Vapor Restaurant „SWING” 

10. Buzău Buzău Sala se Conferinţe a Hotelului „Pietroasa” 

11. Caraş Severin Reșiţa Sala de protocol a complexului SC Milvo SRL  

12. Călăraşi Călăraşi Sala de cursuri a filialei „Demitrie Jarcu” 

13. Cluj Cluj Sala de conferinţe a Hotelului „City Plaza” 

14. Constanţa Constanţa Hotel IBIS – Sala de Conferinţe  

15. Covasna Sf. Gheorghe Sala de cursuri a filialei  

„ Berde Aron” 

16. Dâmboviţa Târgovişte Sala de cursuri a filialei  

„Theodor Ştefănescu” 

17. Dolj Craiova Sediul filialei– Sala de Curs 

„Constantin C. Demetrescu” 

18. Galaţi Galati Teatrul Muzical „Nae Leonard” 

19. Giurgiu Giurgiu Centrul Cultural Local „Ion Vinea” 
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Nr. 

crt. 
FILIALA Oraşul Locaţie 

20. Gorj Târgu Jiu Sala de curs a filialei „Prof.univ.dr. Marin Toma”  

21. Harghita Miercurea Ciuc Casa de Cultura a Sindicatelor 

22. Hunedoara Deva Sala de cursuri a filialei „Toma Marin” 

23. Ialomiţa Slobozia Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”-”Sala  de 
Conferinţe”  

24. Iaşi Iaşi Centrul Cuza – „Hotel Unirea” 

25. Ilfov Bucureşti Amfiteatrul „Prof.univ.dr. Marin Toma” – sediul filialei 
CECCAR Bucureşti  

26. Maramureş Baia Mare Terasa Parc Athos – Centru Vechi  

27. Mehedinţi Drobeta Turnul 
Severin 

Sala de cursuri a filialei  „Virgil Cărbunescu” 

28. Mureş Tg.Mureş Sala de cursuri a filialei „Victor Jinga” 

29. Neamţ Piatra Neamţ Hotel Central – Plaza, Sala de Conferinţe „Milenium” 

30. Olt Slatina Sala de conferinţe a Hotelului „Parc” 

31. Prahova Ploieşti Teatrul Municipal „Toma Caragiu” 

32. Satu Mare Satu Mare Complex Aurora -Sala de Conferinţe 

33. Sălaj Zalău Sala de conferinte a hotelui „Brilliant Plaza” 

34. Sibiu Sibiu Complexul  „Terracotta”- Sala de conferinţe 

35. Suceava Suceava Universitatea „Ştefan cel Mare” 

36. Teleorman Alexandria Complexul SC Alex Tell SRL  - „Terasa TAO” 

37. Timiş Timişoara -Sala de cursuri a filialei „Cornel Olaru”  

38. Tulcea Tulcea Sala de Conferinte - Hotel Delta 

39. Vaslui Vaslui Complex Silver Mall – sala de cinematograf 

40. Vâlcea Rm. Valcea Sala de Conferinte DGFP  

41. Vrancea Focşani Sala de Conferinţe a Hotelului „Vrancea” 

42. Bucureşti Bucureşti Crystal Palace Ballrooms - Calea Rahovei nr. 198A 
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NOUTĂŢI JURIDICE 
 

Acte normative de interes pentru profesia contabilă, apărute în iulie 2014, 
în Monitorul Oficial al României   
 

 Ordinul ANAF nr. 1847 din 1 iulie 2014 
pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 
78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare. 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
535 din 18 iulie 2014, a fost publicat 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1847/2014 pentru 
aprobarea următoarelor proceduri: 

- Procedura de declarare a contribuabililor inactivi; 
- Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi din 01.07.2014; 
- Procedura de îndreptare a erorilor materiale; 
- Procedura de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi. 

De asemenea, actul normativ  aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

    - Decizie de declarare în inactivitate, cod M.F.P. 14.13.26.90; 

    - Decizie de reactivare, cod M.F.P. 14.13.26.91; 

    - Decizie de îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.92; 

    - Decizie de respingere a cererii de reactivare/îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P. 14.13.26.93; 

    - Notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 78^1 alin. 
(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, cod M.F.P. 14.13.07.99/1; 

    - Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală, cod M.F.P. 14.13.07.99/2; 

    - Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de 
procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele de inspecţie fiscală, cod 
M.F.P. 14.13.26.99/a; 

    - Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 78^1 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură 
fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru Direcţia generală antifraudă fiscală, cod M.F.P. 
14.13.07.99/d.i. 

Potrivit actului normativ, se va organizeaza la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare, Registrul 
contribuabililor inactivi/reactivaţi. Registrul este public si se va afişa pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea „Informaţii publice”. 

Competenţa pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare şi îndreptarea erorilor, conform art 
78^1 din Codul de procedură fiscală, revine direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, respectiv 
Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, la propunerea compartimentelor cu atribuţii în 
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domeniul gestionării registrului contribuabililor din cadrul organelor fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt 
înregistraţi contribuabilii, a organelor de inspecţie fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală, după caz. 

 Ordinul MFP nr. 936 din  16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 
2014 a operatorilor economici. 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 540 din 21 iulie 2014, a fost publicat Ordinul Ministrului de 
Finanţe nr. 936/2014 prin care se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor 
economici. 

Fac obiectui acestui ordin, următoarele entităţi: 

- persoanele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a 
Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

- societăţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare 
pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 
1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o 
cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 

Încadrarea într-unul dintre criteriile anterior prevăzute se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi 
din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate 
la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru 
un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Prevederile acestui ordin  se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state 
aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Acestea vor 
verfica încadrarea în criteriile prevăzute pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale 
la 31 decembrie 2013. 

 Ordinul MFP nr. 845 din 25 iulie 2014 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 

 În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 486 bis  din 30 iunie 2014, a fost publicat 
Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 845/2014 prin care se modifică şi completează Normele metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice precum şi Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia. 

Ordinul intră în vigoare de la data de 1 iulie 2014. Instituţiile publice trebuie să asigure implementarea 
planului de conturi aşa cum a fost modificat şi completat prin ordin astfel încât situaţiile financiare să se 
întocmească în anul 2014 pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale 
ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, utilizând conturile aprobate prin Ordinul 845/2014. 
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CONGRES 2014 
 

 

 

Revista Economistul a dedicat, în ediţiile din 

7-20 iulie, respectiv 21 iulie-3 august, un 

spaţiu amplu pregătirilor pentru Congresul 

CECCAR  Ediţia XX, care se va desfăşura în 

12-13 septembrie 2014, la Bucureşti. 
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CURIERUL FILIALELOR 
 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

Filiala CECCAR Arad a organizat, în 2-3 iulie 2014, întâlnirea  cu  membrii contabili autorizaţi, în sala  de 
curs ,,Dimitrie Cameniţă’’. La  această  întâlnire au participat, în prima zi, 68 de membri, iar în a doua zi, 48 de 
membri. 

În prima parte a întâlnirii, d-na lector-formator Teodora Furca a prezentat Standardul 35 ediţia a VI-a 
„Expertiza Contabilă”, astfel: 

Norme de comportament profesional 
specifice misiunilor privind expertizele 
contabile: Independenţa expertului cantabil, 
Competenţa expertului cantabil, Calitatea 
expertizelor contabile, Secretul profesional şi 
confidenţialitatea expertului contabil, 
Acceptarea expertizelor contabile, 
Responsabilitatea efectuării expertizelor 
contabile. 

Norme de lucru specifice misiunilor 
privind expertizele contabile : Dispunerea 
expertizelor contabile judiciare şi numirea 
experţilor contabili, Contractarea şi 
programarea expertizelor contabile, 
Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind 

expertizele contabile, Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile. 

 Norme de raport specifice expertizelor contabile : Redactarea raportului de expertiză contabilă, 
Semnarea şi depunerea raportului de expertiză contabilă.  

Anexa nr. 1. Model de Contract privind efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare 

Anexa nr. 2. Model de Raport de expertiză contabilă judiciară  

Anexa nr. 3. Model de Raport de expertiză contabilă extrajudiciară 

 În partea a doua a întrunirii, d-nul Vasile Ioan Popa, formator CECCAR, a prezentat următoarele 
reglementări fiscale:  

Ordonanţă de urgenţă nr. 29 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă; Hotărâre   nr. 452 din 28 mai 2014 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind 
gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012; Ordin  nr. 826 din 28 mai 2014 privind aprobarea 
Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei 
Muncii; Ordin  nr. 1296 din 21 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor 
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asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; Ordin nr. 729 
din 26 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor 
publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a 
unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar 
deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a 
datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Hotărâre nr. 470 din  4 iunie 2014 pentru 
aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor 
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 
lemn; Ordin nr. 1672 din 19 iunie 2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului 
pe venit şi contribuţiilor sociale; Lege nr. 77 din 24 iunie 2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii; Ordonanţă de urgenţă nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Ordin nr. 808 din 16 iunie 2014 privind modificarea Normelor 
metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei 
şi finanţelor nr. 1.059/2008.  

Reglementările prezentate au fost dezbătute și exemplicate pentru o mai bună înţelegere și aplicare de 
către membrii. 
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FILIALA CECCAR ARGEŞ 
 
În continuarea şedinţei Consiliului Filialei Argeş, din 

10 iulie 2014, a fost organizată o masă rotundă la care au 
participat membrii consiliului, ai comisiei de disciplină, 
executivul filialei şi membrii CECCAR invitaţi, discutându-se 
diverse teme de interes pentru profesia contabilă. 

Totodată, ţinând cont de faptul că în luna iulie 1921 
au avut loc evenimente marcante pentru profesia contabilă, 
au fost evocate zilele de 1 iulie, 13 iulie şi 15 iulie, astfel:  

 1 iulie 1921   Legea pentru Organizarea Corpului de 
Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili în România s-
a votat de Senat şi s-a adoptat cu unanimitate de 83 de voturi; 

 13 iulie 1921   Legea pentru Organizarea Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili în 
România a fost promulgată;  

 15 iulie 1921  Legea pentru Organizarea Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili în 
România a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Participanţii au remarcat impactul acestor date ca evenimente de importanţă majoră şi repere de bază 
ale organizării şi dezvoltării profesiei contabile pe criterii moderne.  

 
 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

Filiala CECCAR Bihor a organizat, în iulie, pe lângă activitatea curentă, următoarele lucrări: 

 A continuat acţiunea de acordare a vizei de exercitare a profesiei pe anul 2014  membrilor activi. Până 
la 31 iulie s-au mai primit şi verificat aproximativ 4 dosare privind obţinerea vizei de exercitare a 
profesiei urmând ca, în perioada următoare, aceste dosare să fie procesate în programul EvidExpert. 

 A  reînnoit protocolul de colaborare cu Societatea civilă profesională de mediatori - Șustac & Asociaţii, 
având ca scop furnizarea de servicii de specialitate, în domeniul medierii pentru activitatea financiar-
contabilă. 

 În vederea atragerii de candidaţi la examenul de admitere la stagiu, d-na Leonica Bochiș, director 
executiv al Filialei CECCAR Bihor, s-a deplasat la toate Universităţile din Oradea pentru a afișa 
informaţii privind organizarea şi condiţiile de înscriere la examenul de accest la stagiu. De asemenea, a 
avut o întâlnire cu d-na Adriana Giurgiu, decanul facultăţii de Știinţe Economice din cadrul Universităţii 
din Oradea, în vederea obţinerii unor baze de date cu adresele de e-mail ale absolvenţilor examenului 
de licenţă, din sesiunea iulie 2014 și a absolvenţilor programului de master Contabilitatea, Auditul și 
Gestiunea Afacerilor. 

               De asemenea, la nivel de filială au avut loc două întâlniri la care au participat membri şi  stagiari ai 
filialei care au dorit să-şi actualizeze cunoștinţele în domeniul contabil şi fiscal. Astfel, în zilele de 2 şi 3 iulie 
2014, s-a desfăşurat întâlnirea lunară cu membrii filialei, sub forma unui seminar. În cadrul seminarului au fost 
prezentate modificările introduse de OUG 8/2014 care cuprind cele mai recente modificări la Codul Fiscal şi 
Codul de Procedură Fiscală.  La seminar au participat:  
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- din partea A. F. Oradea, - inspector de specialitate, d-na Magdalena Berce; 

- din partea conducerii filialei, d-nul preşedinte Valerian Pavel Susa, d-na  director executiv Bochiş Leonica și 
auditorii de calitate ai filialei. 

La aceste întalniri au participat aproximativ 180 de membri si stagiari.  

Fundaţia Măreţie și Talent, în colaborare cu Clubul Tinerilor Experţi Contabili și Corpul Experţilor 
Contabili și  Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Bihor au dat startul, în  iulie 2014, unei ample 
campanii de amenajare și curăţenie în faţa sediului filialei, intitulată „Curăţenia de vară – educaţie pentru 
curăţenia oraşului tău”. Câţiva stagiari și tineri experţi contabili, cărora li s-a alăturat executivul filialei  
împreună cu directorul executiv al filialei Bihor, au înţeles că puţin înseamnă mult atunci când suntem uniţi și 
încrezători și că împreună suntem motorul celei mai de preţ unelte a omului: schimbarea.  

Luna aceasta, în cadrul filialei s-a continuat preluarea dosarelor pentru cursurile de formare 
profesională gratuite din cadrul proiectului de finanţare europeană „Calificarea Resurselor umane – suport 
pentru cresterea economică” stagiarilor, membrilor filialei şi altor persoane interesate. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 
 

Preşedintele Filialei CECCAR 
Brăila a participat, în 17 iulie 2014, 
la evenimentul organizat de 
Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu”, cu tema „Despre 
antreprenoriat, de la viaţa de 
student la viaţa de antreprenor”. 
La dezbatere au participat 20 de 
studenţi din anii terminali de studii, 
decanul facultăţii, d-na Vechiu 
Camelia, preşedintele Asociaţiei 
pentru Antreprenoriat din România  
şi facilitator EMPETREC, d-na 
Drăgan Camelia, reprezentantul 
Oficiului Teritorial pentru IMM-uri 
şi Corporaţii Constanţa, consilier 
Daniela Cojocaru. 

Cea de-a doua întâlnire, din 
în 28 iulie 2014, a avut ca temă 
,„Dezbaterea noutăţilor din 
legislaţia financiar-fiscală din luna iulie 2014”. La dezbatere au participat 24 de membri. Aceasta a fost 
moderată de consilierul superior asistenţă contribuabili al AFP Brăila, d-na Mariana Lozneanu. Tematica 
abordată în cadrul întâlnirii a făcut referire la: 

Ordinul   Nr. 936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a 
operatorilor economici. Au obligaţia să depună rapotările contabile la data de 30 iunie 2014 operatorii 
economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei. 
Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format 
hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o 
semnătură electronică extinsă;  Termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2014 la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice este 18 august 2014. Ordinul Nr. 994 din 20 iunie 2014 
pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I, din 2014, ce beneficiază de ajutor de stat 
acordat sub formă de rambursare; Ordinul   Nr. 1847 din  1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de 
aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare – referitor la procedura privind declararea contribuabililor inactivi şi la procedura de reactivare a 
contribuabililor declaraţi inactivi; HOTĂRÂRE Nr. 537 din 26 iunie 2014 privind condiţiile, procedura şi 
termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor 
şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor; ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ Nr. 46 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – 
precizări privind calculul impozitului pe salarii; LEGE Nr. 108 din 10 iulie 2014 privind transportul rutier de 
produse agricole vegetale pe drumurile publice; Calendarul fiscal pentru luna august 2014. 

O altă acţiune importantă desfăşurată în data de 28 iulie 2014 şi moderată de auditorul de calitate ec. 
Gheorghe Nisipeanu a avut ca temă „Misiunea de audit de calitate”.  În cadrul întâlnirii cu membrii filialei 
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 organizarea auditului de 

calitate; 

 obiectivele auditului de calitate; 

 principiile fundamentale ale 

auditului de calitate; 

 etapele auditului de calitate;  

 raportarea auditului de calitate; 

 auditarea lucrărilor de expertiză 

contabilă; 

 documentaţia pe care trebuie să 

o deţina cabinetul auditat.  

auditorul de calitate a prezentat Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, 
abordând următoarele probleme: 

 
 

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 

Pregătirea şi informarea cu privire la noutăţile din domeniu – 
esenţiale în profesia contabilă 

 

CECCAR, în calitate de autoritate competentă în domeniul profesiilor de expert contabil și contabil 
autorizat, asigură pregătirea și informarea permanentă a membrilor în vederea exercitării profesiei la cel 
mai înalt nivel.  

Astfel, Filiala București organizează constant întâlniri gratuite cu membrii și cursuri menite să 
lămurească aspecte din domeniul contabil, economico-financiar și fiscal, ce asigură contabililor autorizaţi și 
experţilor contabili pregătire la cel mai înalt nivel. 
Totodată, în cadrul acestor acţiuni, participanţii pun 
în dezbatere probleme întâmpinate în exercitarea 
profesiei contabile și încearcă, alături de specialiști în 
domeniu, să găsească soluţiile potrivite pentru 
rezolvarea acestora. 

CECCAR Filiala Bucureşti are ca obiectiv 
permanent buna pregătire şi informare a membrilor, 
ţinând cont de fiecare dată de nevoile acestora în 
domeniu. Astfel, pe parcursul lunii iulie, filiala a venit 
în întâmpinarea membrilor săi, atât prin intermediul 
Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 
Continuă, cât şi a întâlnirilor săptămânale organizate 
pentru membri şi stagiari, cu noi programe de 
educaţie şi dezvoltare a cunoştinţelor profesionale.  
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Pe parcursul acestei luni au 
avut loc cinci întâlniri cu membrii şi 
stagiarii, în cadrul cărora au fost 
dezbătute, alături de specialişti în 
domeniu, subiecte de real interes 
pentru domeniul contabil.  

Întâlnirile s-au desfăşurat în 
Amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin 
Toma”, în datele de 2, 10, 16, 23, 31 
iulie, discuţiile din cadrul acţiunilor, ce 
au avut teme legate de domeniul 
contabil, fiscal, economic şi legislativ, 
fiind privite cu interes de către 
participanţi. Acţiunile au avut ca scop 
buna desfăşurare a profesiei contabile 
de către specialişti în domeniu, dar şi 
informarea celor ce doresc, pe viitor, 
să îmbrăţişeze profesia contabilă. 

 „TVA aferentă tranzacţiilor intracomunitare”, „TVA privind prestări servicii”, „Întocmirea și 
prezentarea fluxurilor de trezorerie”, „Analiza activităţii economice prin prisma soldurilor intermediare ale 
gestiunii”, „Indicatori de echilibru financiar. Întocmirea și prezentarea tabloului de finanţare” sunt temele 
ce au stat la baza discuţiilor din cadrul întâlnirilor săptămânale gratuite cu membrii organizate de CECCAR 
Filiala București. 

 Cei aproximativ 200 de participanţi s-au 
bucurat de profesionalismul și atenţia lectorilor 
ce au moderat discuţiile, în special a 
președintelui Filialei București, lect. univ. dr. 
Florentin Caloian, aceștia apreciind totodată 
modul interactiv în care s-au desfăşurat acţiunile, 
având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a 
solicita clarificări asupra unor probleme ivite în 
desfășurarea activităţii.  

De asemenea, pe  parcursul lunii iulie 2014, 
Filiala Bucureşti a organizat cursuri din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 
Continuă, după cum urmează: „Expertiza 
contabilă – Standardul profesional nr. 35”, 10-12 
iulie, participanţii la curs beneficiind de 
profesionalismul doamnei Violeta Dimitriu - 
Director Direcţia Expertize Contabile a 
C.E.C.C.A.R. și „Auditul  financiar şi certificarea 
situaţiilor financiare. Doctrina şi deontologia 
profesiei contabile”, organizat în perioada 28-29 
iulie, susţinut de Directorul General al Corpului, 
Ec. Daniela Vulcan, și de Preşedintele filialei, lect. 
univ. dr. Florentin Caloian.  
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 În urma cursului de „Expertiză 
contabilă – Standardul profesional nr. 35”, 
profesioniștii în domeniu clarifică sensul 
conceptului de „expertiză economico-
financiară”, cu toate aspectele sale. 

  Discuţiile pe baza tematicii cursului 
vizează expertiza contabilă, de la concept la 
cadrul legal, demersul tehnic al expertului 
contabil, demersul deontologic și raportare. 

 Totodată, în cadrul cursului se au în 
vedere aspecte ale expertizei contabile din 
domeniile financiar-contabil, social, fiscal și al 
activităţilor economice. 

 În cadrul standardelor internaţionale de 
educaţie pentru obţinerea și menţinerea competenţelor profesioniștilor contabili, un loc important îl ocupă 
cunoștinţele de natură doctrinară și deontologică, profesia contabilă distingându-se de alte profesii prin 
asumarea unei responsabilităţi faţă de public. Tocmai aceste importante aspecte sunt tratate în cadrul 
cursului „Doctrina şi deontologia profesiei contabile”, elementele esenţiale referindu-se la fundamentele 
profesiei contabile contemporane, organizarea profesiei contabile în România și la nivel internaţional, 
codul etic al profesioniștilor contabili, drepturile și obligaţiile profesioniștilor contabili, dar și la misiunile 
efectuate de aceștia. 

 Informaţiile de real interes curpinse în cadrul cursului „Auditul financiar și certificarea situaţiilor 
financiare” asigură menţinerea unui înalt grad de pregătire și competenţe în activitate. Tematica acestui 
curs are în vedere principii, reguli generale și concepte privind auditul, auditul financiar și cel statutar, 
etica în audit, independenţa auditorului, metodologia auditului statutar, documentarea lucrărilor de audit, 
auditul imobilizărilor. Totodată, prin intermediul studiilor de caz prezentate în cadrul cursului sunt aduse 
lămuriri suplimentare cu privire la neclarităţile și problemele întâmpinate în exercitarea profesiei.  

 Expertul contabil și contabilul autorizat, prin statutul susţinut de Corp, au obligaţia pregătirii și 
informării continue. Astfel, prin intermediul cursurilor și întâlnirilor profesionale gratuite, nivelul de 
pregătire al acestora este în continuă perfecţionare, CECCAR Filiala București acordând atenţie permanentă 
acestui aspect. 

 

      FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

  Filiala CECCAR Harghita, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, a organizat, în 29 
iulie 2014, o întâlnire de lucru la care a participat, din partea ITM Harghita, d-na jr. Ileana Mocrei, inspector 

şef adjunct. Alături de 38 de membri ai filialei  experţi contabili şi contabili autorizaţi  au fost prezenţi, de 
asemenea, dl. Mihaly Gencsi, preşedintele interimar al filialei, şi d-na Marta Csilla Popa Aved, directorul 
executiv. 

La întâlnire au fost dezbătute teme de interes pentru membri legate de relaţiile de muncă şi 
securitatea şi sănătatea în muncă. D-na jr. Ileana Mocrei a prezentate cele mai frecvente probleme constatate 
în urma controalelor efectuate de inspectorii ITM, prezentând măsurile ce trebuie luate pentru eliminarea 
acestora. 
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Un alt subiect abordat a fost Legea nr. 78/2014 
privind reglementarea activităţii de voluntariat în 
România, din 26 iunie 2014. S-a precizat faptul că 
activitatea de voluntariat se consideră experienţă 
profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul 
activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul 
studiilor absolvite. Legea prevede că voluntariatul se 
desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă 
fiind obligatorie întocmirea fişei de protecţie a 
voluntarului care conţine instrucţiuni cu privire la 
desfăşurarea activităţii acestuia, cu respectarea 
prevederilor legale in domeniul securităţii şi sanatăţii în 
muncă.  

S-a făcut referire, de asemenea, şi  la modificările aduse prin Legea nr. 18/2014 la reglementările 
privind activitatea zilierilor. Actul normativ a actualizat modelul Registrului de evidenţă a zilierilor, a stabilit că 
zilierii sunt plătiţi în funcţie de salariul minim pe economie. Au fost întroduse şi unele obligaţii pentru 
angajatorii care lucrează cu zilieri printre care faptul că, în cazul accidentului de muncă, angajatorul va plăti 
toate cheltuielile aferente îngrijirii medicale. D-na inspector şef adjunct Ileana Mocrei a atras atenţia şi asupra 
faptului că angajatorii trebuie să asigure securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor, să facă instruirea 

zilierului înainte de începerea activităţii cu privire la 
pericolele la care poate fi expus şi la măsurile de 
prevenire şi protecţie care trebuie respectate. Nu este 
lipsit de importanţă faptul că angajatorii trebuie să 
solicite zilierilor asumarea pe propria răspundere, prin 
semnătură, că starea sănătăţii le permite 
desfăşurarea activităţilor repartizate şi faptul că 
angajatorii trebuie să asigure în mod gratuit 
echipamente individuale de protecţie adecvate 
activităţii desfăşurate. 

Dezbaterile şi informaţiile primite din 
domeniul legislaţiei muncii, a securităţii şi sănătăţii în 
muncă, au fost apreciate de participanţi ca fiind de un 
real folos în activitatea pe care aceştia o desfăşoară. 

 

       FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
  

Președintele Filialei CECCAR Hunedoara a participat, în 21 iulie, la o întâlnire organizată de Camera de 
Comerţ și Industrie a judeţului Hunedoara cu oameni de afaceri din judeţ, cu primarii municipiilor Deva și 
Hunedoara, precum și cu ambasadorul Israelului în Romania, excelenţa sa dl. Dan Ben Eliezer.  

De asemenea, în 28 iulie, președintele Filialei a participat la întâlnirea Consiliului Consultativ Tripartit 
constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, întâlnire ce a avut ca temă ,,Propuneri 
pentru menţinerea dialogului social între reprezentanţii statului, organizaţii sindicale și patronale, cu 
dezbatere pe tema privind rolul consiliilor tripartite de a preveni încalcarea legislaţiei muncii și dezvoltarea de 
strategii, metodologii și standarde în domeniul dialogului social”. 
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În 31 iulie, Filiala CECCAR Hunedoara a 
organizat un schimb de experienţă între 
membrii filialei la care s-au discutat cazuri 
practice  întâlnite în realizarea expertizelor 
contabile. Discuţiile au fost axate în principal 
pe documentarea și aplicarea raţionamentului 
profesional în realizarea rapoartelor de 
expertiză contabilă. În acest sens au fost 
abordate diferitele puncte de vedere asupra 
documentelor ce sunt necesar a fi expertizate 
pentru a răspunde calificat obiectivelor 
stabilite. 

Tot în 31 iulie, Filiala CECCAR Hunedoara a organizat un seminar la care au fost abordate următoarele 
teme:   

 Aplicarea OMFP 544/2014; 
 Modele de analiză de risc în aplicarea HG. 248/2011 cu modificarile și completările ulterioare; 
 Modele utilizate în verificarea prealabilă documentară; 
 Verificarea fiscală cu modele aplicative pentru metodele prevăzute în reglementările legale; 
 Modificări aduse raportărilor legate de REVISAL; 
 Modificări aduse Codului Muncii.  

La acest seminar au participat,  ca invitaţi, dl. Claudiu Dragoș, reprezentant al AJFP Hunedoara, şi d-na 
Monica Oltean, reprezentant al ITM Hunedoara. Seminarul a fost moderat de d-na Maria Mornea, preşedinta 
Filialei CECCAR Hunedoara. Dl. Claudiu Dragoș a adus în atenţia participanţilor cazuri practice privind  modul în 
care sunt selectaţi contribuabilii ce vor fi controlaţi, cum se procedează în faza verificării fiscale prealabile și 
modele de calcul utilizate în funcţie de metoda aleasă de organul fiscal. D-na Monica Oltean a răspuns 
întrebărilor puse de participanţi în legătură cu modificările aduse raportărilor în REVISAL, precum și celor 
legate de modificarea Codului Muncii.  

 

FILIALA CECCAR MARAMUREȘ  
 

STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele metropolitane 

 

În perioada 3-4 iulie 2014, în cadrul Primăriei Baia Mare, Sala Europa, s-au desfășurat cel de al treilea și 
al patrulea seminar tematic din cadrul proiectului „STATUS – Strategii teritoriale integrate pentru zonele 
metropolitane” (Strategic Territorial Agendas for “Small and Medium-sized Towns” Urban Systems), proiect 
implementat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” şi finanţat în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Sud Estul Europei, axa prioritară 4 – Dezvoltarea sinergiilor 
transnaţionale ale zonelor cu potenţial, domeniul de intervenţie 4.1 – Abordarea problemelor ce afectează 
zonele metropolitane şi sistemele regionale de aşezări, cod proiect SEE/D/0297/4.1/X. 

Filiala CECCAR Maramureş a participat la aceste evenimente prin dl. conf. univ. dr. Cucoşel Constantin 
– Preşedintele filialei. 

Tema discuţiilor pentru prima zi de lucru a fost „Prezentarea proiectelor Zonei Metropolitane Baia 
Mare și integrarea proiectelor la nivel judeţean”.  
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Dl. Paul Adrian Pece, administratorul 
delegat al ZMBM și manager de proiect, a 
deschis workshopul și a prezentat ordinea de 
zi.  

Dl. Cătălin Cherecheș, Președintele 
A.D.I. Zona Metropolitană Baia Mare și 
Primarul Municipiul Baia Mare, consideră că la 
nivelul Municipiului Baia Mare lucrurile au fost 
gândite atât la nivel local cât și la nivel 
metropolitan, iar strategia de dezvoltare a 
ZMBM trebuie raportată și la strategia de 
dezvoltare a judeţului Maramureș.  

În continuare, dl. Pietro Elisei, Expert 
Dezvoltare Urbană și Metropolitană în cadrul 
firmei Urbasofia, consultant STATUS, a susţinut o prezentare în care a subliniat importanţa unei abordări 
participative în ceea ce privește problemele actuale de dezvoltare metropolitană în cadrul Zonei 
Metropolitane Baia Mare, care va produce:  

- O agendă strategică teritorială pentru zona urbană funcţională Baia Mare, realizată printr-un proces 
participativ;  

- Un Grup Operativ Metropolitan de susţinere pentru procesul de planificare teritorială și sporire a 
capacităţii administrative de aplicare a strategiei;  

- Un Centru Urban ca spaţiu de întâlnire a GOM, de promovare a eforturilor Zonei Metropolitane și 
colectare de feedback.  

Dl. Pietro Elisei a enumerat câteva din problemele existente la nivelul Zonei Metropolitane, pe domenii 
de interes. În ceea ce privește economia locală, există interes redus, infrastructură inadecvată, oportunităţi 
limitate. Poluarea generată de fostele mari industrii locale este una din cele mai mari probleme legate de 
mediu, pe când din punct de vedere politico-administrativ, scena politico-administrativă rigidă și inadaptată 
nevoilor locale prezintă o problemă. Sistemele metropolitane de transporturi și infrastructuri edilitare sunt 
insuficient dezvoltate, iar în ceea ce privește resursele umane, o problemă identificată este necorelarea pieţei 
forţei de muncă cu oferta formatoare. În context social, problemele identificate sunt: sărăcie, dezinteres, 
demotivare, lipsa încrederii. În acest context, se conturează un număr de obiective prioritare:  

- O zonă urbană funcţională cu concentrări economice competitive, inovare și centre logistice, puternic 
relaţionată cu pieţele de export; 

- Specializare inteligentă, consolidarea procesului inovativ într-un sistem sinergic „4 leaf clover” 
susţinut de cercetare și formare;  

- Dezvoltare locală durabilă bazată pe parteneriat și legături puternice urban-rural, prin sitmularea 
agriculturii productive și eco-turismului;  

- Sisteme integrate și durabile de servicii publice, inclusiv transport;  
- Guvernanţă inteligentă și contextualizarea participării active la nivelul Zonei Metropolitane Baia Mare 

 evaluare și monitorizare locală, fundamentarea adecvată a politicilor publice și managementul portofoliului 
de proiecte.  

Următoarea prezentare a fost susţinută de d-na Livia Morega, reprezentat al S.C. EURODITE S.R.L, și s-a 
referit la cele 8 obiective tematice Europene pentru perioada 2014-2020 ca axe prioritare, pentru care în total 
se alocă 6.884.042.553 de euro din FEDR. Aceste obiective sunt:  

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și informaţiei;  
2. Creșterea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii;  
3. Sprijinirea tranziţiei către o economie scăzută de emisii CO2;  
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4. Protecţia mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;  
5. Promovarea sistemelor de trasport durabile;  
6. Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;  
7. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei;  
8. Investiţie în educaţie, formare, învăţământ vocaţional pentru formarea competenţelor și învăţarea 

pe toată durata vieţii.  

Pentru posibilitatea îndeplinirii acestor 
obiective se alocă asistenţă tehnică în valoare 
totală de 110 mil. de euro din FEDR. Obiectivele 
strategice Europa 2020 relevante pentru Zona 
Metropolitană Baia Mare sunt: competitivitate, 
infrastructură, oamenii și societatea, guvernanţă 
și resurse.  

Au urmat discuţii interactive între actorii 
locali invitaţi, despre ceea ce privește proiectele 
propuse, despre serviciile publice ce se prestează 
la nivel metropolitan și judeţean de către 
operatori regionali (serviciul de apă-canal, 
serviciul de transport public local de persoane 
prin curse regulate la nivel metropolitan și 

serviciul de gestiune a deșeurilor ce va trebui implementat). 

Tema discuţiilor pentru cea de a doua zi de seminar a fost „Constituirea Grupului Operativ 
Metropolitan și a Centrului Urban Metropolitan”.  

Dl. Paul Adrian Pece, administratorul delegat al ZMBM și manager de proiect, deschide ședinţa celei 
de-a 2-a zile de lucru și al patrulea workshop, prezentând ordinea de zi. Sunt prezentate pe scurt activităţile 
desfășurate în data de 03.07.2014 și a echipei URBASOFIA.  

D-na Simona Pascariu, reprezentat al S.C. URBASOFIA S.R.L, prezintă conceptul de Grup Operativ 
Metropolitan – entitate ce va asigura buna informare și va stimula/anima participarea tuturor partenerilor cu 
privire la legăturile dintre proiectele propuse și cele în curs de desfășurare.  

În continuare, arată structura propusă pentru implementarea Agendei Teritoriale Strategice a Zonei 
Metropolitane Baia Mare:  

- Un Consiliu Decizional/Director (CD) din care fac parte Primăriile/Consiliile Locale parte a Zonei 
Metropolitane Baia Mare și Consiliul Judeţean Maramureș, care asigură decizia strategică și angajamentul 
politic al implementării; 

- Grupul Operativ Metropolitan ZMBM, entitate organizatorică și executivă care asigură organizarea 
pas cu pas a implementării Agendei Teritoriale Strategice a Zonei Metropolitane Baia Mare; 

Grupul Operativ Metropolitan va avea următorul rol și sarcini:  

1. Coordonare:  
- Asigură că obiectivele şi activităţile fiecărui proiect adoptat respectă priorităţile prezentate în Agenda 

Teritorială Strategică;  
- Asigură că toţi partenerii interesaţi de implementarea proiectelor individuale îşi înţeleg rolul şi 

responsabilităţile în cadrul strategiei, inclusiv interrelaţionarea cu alte proiecte strategice din ZMBM sau din 
afara acesteia;  

- Dezvoltă un plan de lucru eficient pentru toţi actorii implicaţi în procesul de implementare al 
proiectelor.  
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- Identifică și corelează Agenda Teritorială Strategică cu oportunităţile şi finanţările naţionale, 
europene, etc.  

2. Sarcini executive:  
- Actualizează planul operaţional de implementare al Agendei Strategice și propune CD activităţi şi 

acţiuni strategice: clustere, parteneriate, orientări etc.;  
- Coordonează departamentele de achiziţii publice și de investiţii (dacă este cazul) și ghidează 

elaborarea documentelor necesare (propuneri legislative/regulamente, parteneriate etc.).  
- Monitorizează procesul implementării Agendei Strategice (timp și buget);  
- Sprijină activ atragerea localizării de activităţi economice în spiritul strategiei de dezvoltare durabile 

integrate pentru ZMBM;  
- Sprijină dezvoltarea forţei de muncă calificate în ZMBM pe măsura standardelor urmărite prin 

propunerea/conducerea de programe de formare;  
3. Supervizare:  
- Monitorizează şi evaluează periodic implementarea Agendei Strategice pentru a asigura că toate 

activităţile/proiectele sunt executate cu respectarea condiţiilor de calitate şi atingerea indicatorilor de succes 
propuşi;  

4. Raportare și documentare:  
- Pregătește formatele de raport, listele de verificare şi urmărește respectarea direcţiilor de acţiune 

necesare pentru facilitarea/suplimentarea/documentarea diferitelor activităţi previzionate.  
- Elaborează și prezintă raportul de progres anual pentru CD;  
- Elaborează și prezintă rapoartele lunare de activitate.  

Dl. Pietro Elisei, în prezentarea power point, abordează următoarele: - prezentarea generală a 
proiectului STATUS - abordare localizată - identificarea problemelor - strategia: nevoi adresate - obiective 
prioritare: conceptul “4-leaf clover” (trifoi cu patru foi) - modelul Bologna – exemplu de bună practică: - 
Megafon - Arenă- Antenă.  

În continuare, Dl. Paul Pece, administratorul delegat al ZMBM și manager de proiect, prezintă 
conceptul de Grup Operativ Metropolitan precum și un model de protocol de colaborare în vederea realizării 
Grupului Operativ Metropolitan și constituirii Centrului Metropolitan.  

Ca încheiere a zilei de lucru, participanţii își exprimă opinia în legătură cu cele discutate, urmând ca dl. 
Paul Pece să declare închis seminarul și invită actorii locali să viziteze spaţiul propus pentru Centrul 
Metropolitan. 

Alte acţiuni desfăşurate de Filiala CECCAR Maramureş în iulie 2014: 

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

- Organizarea, în 7 iulie 2014, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Facultatea de 
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Ştiinţe din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a unei întâlniri cu absolvenţii 
anului III MG ZI, MG FR şi III Economia firmei ZI care au susţinut examenul de licenţă – 
proba scrisă, ocazie cu care s-au prezentat condiţiile referitoare la examenul de 
admitere la stagiu ce se va organiza în zilele de 5 şi 12 octombrie 2014; 

- Realizarea unei întâlniri la sediul Primăriei Baia Mare în 10 iulie 2014 cu dl. Paul 
Adrian Pece - administrator delegat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Baia Mare, ocazie cu care s-a discutat Protocolul de colaborare ce 
urmează a fi încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Baia Mare şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, Filiala Maramureş, din cadrul proiectului „STATUS – Strategii teritoriale 
integrate pentru zonele metropolitane” (Strategic Territorial Agendas for “Small and 
Medium-sized Towns” Urban Systems), proiect implementat de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Baia Mare” şi finanţat în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Sud Estul Europei, axa prioritară 4 – 
Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial, domeniul de intervenţie 
4.1 – Abordarea problemelor ce afectează zonele metropolitane şi sistemele regionale 
de aşezări, cod proiect SEE/D/0297/4.1/X.    

- Organizarea, în 11 iulie 2014, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Facultatea 
de Ştiinţe din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a unei întâlniri cu 
absolvenţii anului II Masterat MA şi MPE care au susţinut examenul de disertaţie, 
ocazie cu care s-au prezentat condiţiile referitoare la examenul de admitere la stagiu 
ce se va organiza în zilele de 5 şi 12 octombrie 2014; 

- Organizarea, în 12 iulie 2014, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Facultatea 
de Ştiinţe din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a unei întâlniri cu 
absolvenţii anului III Informatică Economică ZI care au susţinut examenul de licenţă, 
ocazie cu care s-au prezentat condiţiile referitoare la examenul de admitere la stagiu 
ce se va organiza în zilele de 5 şi 12 octombrie 2014; 

- Organizarea, în 21 iulie 2014, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare – Facultatea 
de Ştiinţe din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a unei întâlniri cu candidaţii 
la examenul de admitere la Masterat MA şi MPE, ocazie cu care s-au prezentat 
condiţiile referitoare la examenul de admitere la stagiu ce se va organiza în zilele de 5 
şi 12 octombrie 2014; 

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate;  

- Identificarea şi contactarea membrilor grupului ţintă din 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; 

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

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală; 
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 

Continuare a raportului din luna iunie, prezentat în numărul trecut 

În 26 iunie 2014, Filiala Prahova a CECCAR,  în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, 

Federaţia IMM-urilor, Regiunea Sud Muntenia şi Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 

Cooperaţie Ploieşti, a organizat, la sala Europa a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, seminarul „Tinerii 

Antreprenori din IMM-uri  factor potenţator pentru evoluţia economiei prahovene”.  

În cadrul seminarului-dezbatere, moderat de dl. Ion Iancu, director executiv al filialei Prahova a 

CECCAR, au fost prezentate următoarele teme: 

- Un tablou obiectiv şi actual al comunităţii de afaceri prahovene – d-na Alexandra Petre, director 
PC&PR Camera de Comerţ şi Industrie Prahova; 

- Rolul profesionistului contabil în dezvoltarea IMM-urilor – d-na Carmen Anton, vicepreşedinte 
CECCAR Prahova; 

- Extinderea bazei de scutire a profitului reinvestit – d-na Paraschiva Duminecă, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova; 

- Programe de finanţare din fonduri guvernamentale – d-na Luciana Camelia Sandu, director 
OTIMMC Ploieşti; 

- Garantarea de către FNGCIMM-IFN SA a finanţării  proiectelor de dezvoltare a IMM-urilor prin 
fonduri europene şi guvernamentale – dl. Costel Filipoiu, director FNGCIMM – sucursala Prahova. 

La seminar au participat 102 persoane din care 86 membri CECCAR. Dintre invitaţi au mai avut 

intervenţii:  
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- dl. Cristian Ignea, preşedinte Federaţia IMM-urilor, regiunea Sud Muntenia; 
- conf. univ. dr. Mariana Eftimie, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 

Petrol şi Gaze Ploieşti; 
- dl. Ionescu Paraschiv, preşedinte Patronatul IMM Prahova.  

 
Toate temele prezentate au fost de un interes major pentru participanţi, generând numeroase 

intervenţii pentru a se solicita informaţii suplimentare, clarificări şi completări. 

Acţiunea CECCAR a fost intens monitorizată de mass media locală. Cotidianul online de afaceri 

„Prahova Business” a prezentat, pe 25 iunie, informaţii despre evenimentul ce urma să aibă loc a doua zi. 

Cotidianele „Prahova” şi „Telegrama” au prezentat pe larg, în ediţia din 27 iunie, informaţii despre seminarul 

organizat. De asemenea, directorul executiv al filialei, dl. Ion Iancu, a acordat un interviu televiziunii regionale 

Valea Prahovei TV, transmis în seara de 26 iunie. În aceaşi zi, Prahova TV a prezentat imagini ale 

evenimentului în cadrul buletinului de ştiri. 

Seminar pentru tinerii antreprenori din IMM-uri  

CCI Prahova  Miercuri, 25 Iunie 2014, 09:58 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 

Romania, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi 

Industrie Prahova şi cu Patronatul Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii – Sucursala Prahova, vor organiza seminarul – 

dezbatere intitulat „Tinerii antreprenori din IMM-uri  

factor potenţator pentru evoluţia economiei 

prahovene”. 

Evenimentul va avea loc joi, 26 iunie 2014, începand cu orele 10:00, la sala „Europa” de la sediul CCI Prahova. 

În cadrul lui, organizatorii, împreună cu alţi câţiva parteneri instituţionali, vor prezenta şi vor supune 

dezbaterii o serie de materiale având următoarea tematică: 

• Un tablou obiectiv şi actual al comunităţii de afaceri prahovene (CCI Prahova); 

• Rolul profesionistului contabil în dezvoltarea IMM-urilor (CECCAR Prahova); 

• Extinderea bazei de scutire a profitului reinvestit (Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova); 

• Programe de finanţare din fonduri guvernamentale (Oficiul Teritorial pentru IMM-uri Prahova); 

http://www.prahovabusiness.ro/component/content/article/78-cci-prahova/10754-seminar-pentru-tinerii-antreprenori-din-imm-uri
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• Garantarea de către FNGCIMM – IFN SA a finanţării proiectelor de dezvoltare a IMM-urilor prin 

fonduri europene şi guvernamentale (Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – 

Sucursala Prahova); 

Tinerii antreprenori din IMM - în 
atenţia Camerei de Comerţ 

Corpul Experţilor Contabili și Contabililor 
Autorizaţi din România, în parteneriat cu 
Camera de Comerţ și Industrie (CCI) 
Prahova și cu Patronatul Întreprinderilor 
Mici și Mijlocii – Sucursala Prahova, au 
organizat ieri seminarul „Tinerii 
antreprenori din IMM – factor potenţator 
pentru evoluţia economiei prahovene”. 
Evenimentul s-a desfășurat la sediul CCI 
Prahova. În cadrul evenimentului au fost 
supuse dezbaterii mai multe subiecte care 
au avut ca teme „Rolul profesionistului 

contabil în dezvoltarea IMM”, „Extinderea bazei de scutire a profitului reinvestit”, „Programe de finanţare din 
fonduri guvernamentale” ș.a.m.d. 

 

Tinerii antreprenori din IMM-uri, factor potenţator pentru evoluţia economiei prahovene 

Iun 27, 2014, Scris de Roxana Manolache  

Joi, la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a avut loc seminarul „Tinerii antreprenori din IMM-uri - factor 
potenţator pentru evoluţia economiei prahovene”, organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România, în parteneriat cu CCI Prahova şi cu Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. 

„Organizăm periodic astfel de întâlniri, 
împreună cu partenerii noştri, pentru a 
veni în sprijinul mediului de afaceri şi 
dorim să intrăm în dialog pe temele 
abordate şi în cadrul seminarului de 
astăzi”, a precizat, în deschidere, Ion 
Iancu, director executiv CECAR Prahova, 
moderator al evenimentului. 

Alexandra Petre, director PC&PR în cadrul 
CCI Prahova, a prezentat o privire de 
ansamblu asupra situaţiei economice 
actuale a judeţului Prahova şi a 
comunităţii de afaceri prahovene. 
Conform situaţiilor oficiale din 31 
decembrie 2012, sunt înregistrate în Prahova 21.500 de firme, iar PIB -ul la nivelul judeţului, de 24,1 miliarde 
de lei, apropie economia prahoveană de locul 7 la nivel naţional. O cifră totală de afaceri pentru judeţul nostru 
era anul trecut de 34,32 miliarde de lei, cu un profit net al tuturor firmelor prahovene cu activitate de 1,52 
miliarde de lei şi o rată a profitului de 6%. 
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În cadrul seminarului au mai fost prezentate şi 
supuse dezbaterii următoarele teme: „Rolul 
profesionistului contabil în dezvoltarea IMM-urilor” - 
Carmen Anton, vicepreşedinte CECCAR Prahova, 
„Extinderea bazei de scutire a profitului reinvestit” - 
subiect tratat de Paraschiva Dumineca din partea 
Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice 
Prahova. Din perspectiva finanţării, au luat cuvântul 
Luciana Camelia Sandu, director Oficiul Teritorial 
pentru IMM-uri Prahova, care a susţinut tema 
„Programe de finanţare din fonduri 
guvernamentale” şi Costel Filipoiu, director Fondul 
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – 
Sucursala Prahova, care a vorbit despre „Garantarea 
de către FNGCIMM – IFN SA a finanţării proiectelor de dezvoltare a IMM-urilor prin fonduri europene şi 
guvernamentale”. Alte alocuţiuni au fost susţinute de Paraschiv Ionescu, preşedinte al Patronatului IMM 
Prahova, Cristian Ignea, preşedinte al Federaţiei IMM-urilor, Regiunea Sud Muntenia şi Mariana Eftimie, 
Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice UPG Ploieşti.  

 

ŞTIRI PRAHOVA TV (secţiunea 
EMISIUNI – ŞTIRI 26.06.2014, 
orele 20:02 – 20:04) 

 

Filiala CECCAR Prahova a organizat, 
în iunie, următoarele cursuri: 

 Expertiza contabilă, cu o 
durată de 20 ore, în perioada 
10.06-14.06. Lector: d-na 
Florentina Pantazi. Au participat 41 
de membri. 

 Contabilitate de gestiune şi 
elemente de doctrină, cu o durată 
de 40 ore, în perioada 16.06-22.06. 

Lectori: d-na Iulia Jianu şi d-nul Ion Iancu. Au participat 26 de membri.  

 Contabilitate financiară şi elemente de doctrină, cu o durată de 40 de ore, în perioada 23.06-28.06. 
Lectori: d-na Adriana Popa şi d-nul Ion Iancu. Au participat 30 de contabili autorizaţi.  
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În iulie 2014, Filiala CECCAR Prahova a organizat următoarele acţiuni: 
 

Acţiune de socializare business «Împreună spre un alt nivel»  întâlnire cu Clubul Tinerilor Experţi 
Contabili 

 

La iniţiativa Filialei CECCAR Prahova, împreună cu Clubul Tinerilor Experţi Contabili, a fost organizată, în 
4 iulie, o întâlnire care s-a desfăşurat la Cafeneaua Coffeol din Ploieşti Shopping City, la care au participat 29 
de membri (experţi contabili, contabili autorizaţi şi stagiari cu vâsta sub 40 de ani). 

 
Au participat la acest eveniment d-na Valentina Radu – Manager de proiect CTECR, d-na Larisa 

Vlăsceanu – Manager de proiect CTECR Piteşti, dl. Florin Dobre  Director al Biroului Fiscalitate, Secretar 

General IFA România, ambasador CECCAR şi dl. Ion Iancu  director executiv al filialei CECCAR Prahova. 
Acţiunea de socializare a abordat probleme despre profesie şi recomandări, transformarea profesiei în afaceri. 
Directorul executiv a prezentat succint activitatea Fundaţiei Măreţie şi Talent, a Clubului Tinerilor Experţi 
Contabili şi Radio Light, toate înfiinţate la iniţiativa directorului general, d-na ec. Daniela Vulcan, menţionând 
că CECCAR, şi prin aceste activităţi, se adaptează etapei actuale de dezvoltare, ţinând cont de sugestiile şi 
nevoile membrilor. Temele dezbătute de dl. Florin Dobre au stârnit un real interes în rândul participanţilor, 
acţiunea prelungindu-se datorită numeroaselor probleme ridicate de participanţi. Această iniţiativă a avut  un 
real succes în rândul membrilor şi al stagiarilor, urmând ca astfel de întâlniri să se organizeze periodic la 
propunerile acestora. 
 

Seminar «Soluţii Practice pentru afacerea ta» 
 
În 11 iulie 2014, dl. Ion Iancu, director executiv al 

filialei, a participat, împreună cu 12 membri experţi 
contabili, la seminarul organizat de Camera de Comerţ şi 
Industrie Prahova. Seminarul a fost conceput sub forma 
unei platforme active şi interactive de business-training 
adresat directorilor generali, directorilor economici, 
directorilor de vânzări şi responsabililor de resurse 
umane. Directorul executiv a prezentat participanţilor 
oferta de servicii profesionale şi avantajele colaborării cu 
un expert contabil. Au fost prezentate instrumente 
pentru gestionarea eficientă a relaţiei cu clienţii, soluţii 
de finanţare prin accesarea de fonduri europene, 

strategii pentru a lua decizii de management profitabile. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Start B Logic. 
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S-a discutat despre programul informatic WinMentor care este utilizat de mulţi membri ai Corpului, despre 
facilităţile oferite şi utilizarea complexă a acestuia. 
 

Curs de pregătire pentru examenul de acces la stagiu 
 
În perioada  7 iulie- 30 iulie au fost organizate cursurile de pregătire pentru candidaţii la examenul de 

acces la stagiu, sesiunea 5 – 12 octombrie 2014. În scopul promovării evenimentului, au fost  publicate 
anunţuri în presa locală în luna iunie şi a fost postată informaţia pe site-ul filialei. De asemenea, au fost 
contactate persoanele care pe parcursul anului au manifestat interesul de a participa la examen. 

Au fost organizate trei module la disciplinele de examen, astfel: 
- Modulul   I   - IFRS – la care au participat 27 de persoane; 
- Modulul  II  - Audit – Evaluare – Expertiză Contabilă – la care au participat 24 de persoane; 
- Modulul III - Drept – Fiscalitate – Doctrină şi Deontologie – la care au participat 23 de persoane; 
Participanţii au fost mulţumiţi de prestaţia lectorilor şi au primit suport de curs la disciplinele abordate. 

Faţă de anul 2013, când au participat 35 de cursanţi la toate modulele, anul acesta numărul a fost mult mai 
mare. Participanţii au fost informaţi, de asemenea, că a apărut „Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la 
examenul de acces la stagiu ediţia 2014”. 

 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 

Filiala CECCAR Sălaj a organizat, în 4 iulie 2014, 

întâlnirea lunară cu membrii Corpului EC și CA unde s-au 

discutat speţe apărute în contabilitate și fiscalitate 

precum și normele de întocmire a raportărilor 

semestriale. De asemenea, s-au discutat buletinele de 

actualitate primite de la Aparatul central al Corpului.  

În 15 iulie 2014 a avut loc o reuniune la 

administraţia financiară Sălaj privind legislaţia fiscală la 

care a participat dl. Alexandru Tamba, președintele 

Filialei. În 17 iulie 2014, la sediul Filialei CECCAR Sălaj a 

avut loc ședinţa de Consiliu a Filialei la care au participat toţi membrii consiliului, iar în 18 iulie 2014, d-na 

director executiv Ludovica Breban a participat la o întâlnire pe tema legislaţiei în muncă la ITM Sălaj. De 

asemenea, dl. Președinte Alexandru Tamba a participat la o întâlnire cu Clubul Oamenilor de Afaceri Silvania 

Sălaj. În 21 iulie 2014, dl. președinte Alexandru Tamba a participat, în calitate de invitat, la emisiunea 

economică din cadrul Sălăjeanul TV. 

Totodată, în iulie s-au întocmit și transmis către stagiarii EC și CA anul III exerciţiile propuse spre 

rezolvare pe semestrul II. 

Pe tot parcursul lunii iulie  s-a avut în vedere: mediatizarea examenului de acces la profesie din 

sesiunea octombrie 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. 
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FILIALA CECCAR TIMIŞ 
 

Conducerea Filialei Timiş a CECCAR a 
organizat  o întalnire cu conducerea Tribunalului 
Timiş în 25 iunie 2014 . Au participat preşedintele 
Tribunalului, şefa secţiei Comerciale, şefa secţiei 
Contencios Administrativ şi şefa secţiei de 

Insolvenţă, iar din partea Filialei Timiş  preşedintele 
acesteia, dl. conf. univ. dr. Ovidiu Bunget, directorul 
executiv Nicolae Ignea şi auditorul de calitate Horia 
Turcu . 

Întâlnirea a avut ca principal obiectiv 
menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
între conducerea filialei Timiş şi reprezentanţii 
instanţelor de judecată din judeţul Timis.  
 Au fost abordate problemele care ţin de relaţia membrilor CECCAR cu instanţele de judecată, 
respectiv: 

- Numirea expertilor contabili în cauzele de judecată; 
-    Încuviinţarea efectuării unei expertize contabile; 
-    Numirea experţilor contabili în dosarele în lucru la instanţe; 
-    Recuzarea, înştiinţarea şi înlocuirea; 
-    Stabilirea obiectivelor şi comunicarea lor către expert; 
-    Stabilirea onorariilor, a avansurilor şi plata acestora; 
-    Formularea obiecţiunilor şi a suplimentelor de expertiză; 
-    Lămurirea sau completarea, efectuarea unei noi expertize. 
S-a abordat şi problema numirii ca experţi fiscali a consultanţilor fiscali, solicitându-se ca aceştia să fie 

numiţi doar dacă sunt şi experţi contabili. 
 
În perioada 21 – 24 iulie 2014 s-a desfăşurat cursul de dezvoltare profesională ,,Audit şi certificare. 

Activitatea de cenzor. Standard profesional nr. 23 ”, susţinut de către preşedintele filialei, dl. conf. dr. Ovidiu 
Bunget. La curs au participat 47 de membri de pe raza municipiului Lugoj . 

 
În aceeaşi perioadă,  21 – 24 iulie 2014, s-a desfăşurat şi cursul de dezvoltare profesională ,,Evaluarea 

economică financiară a întreprinderii”, susţinut de prof. univ. Alexandru Buglea. La curs au participat 41 de 
membri.  

 
 

     FILIALA CECCAR VÂLCEA 

În lunile iunie şi iulie, Filiala CECCAR Vâlcea a organizat diverse acţiuni care sunt prezentate mai jos. 

Conducerea filialei a continuat si în luna iunie să se preocupe de calitatea modului în care se pregătesc 

profesioniştii contabili şi realizarea obiectivului CECCAR de a crea profesionişti contabili de elită. Astfel, în baza 

Protocolului de colaborare încheiat în 2012 cu Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea şi Protocolului încheiat în 

2013 cu filiala Vâlcea a CNIPMMR, preşedintele Vasile Cocos şi directorul executiv al filialei, Valentina Cringus, 

au primit invitaţia de a participa la seminarul interactiv „Programul Operaţional Sectorial – Creşterea 

Competitivităţii Economice – instrument în sprijinul competitivităţii întreprinderilor”, organizat în 12 iunie 



Iulie,   Nr. 7 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

39                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

2014. Acest seminar a fost organizat de CCI Vâlcea, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei 

Europene şi în acord cu prevederile Planului de 

Comunicare pentru Programul Operaţional Sectorial 

din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Alaturi 

de conducerea CCI Vâlcea au fost prezenţi numeroşi 

oameni de afaceri, manageri, mici întreprinzători şi 

chiar viitori oameni de afaceri. Seminarul a fost 

moderat de către d-na Adina Moga, director general  

în cadrul AM POS CCE . 

Preşedintele Filialei CECCAR Vâlcea a acordat un interviu mediei locale prezente la eveniment, susţinând 

şi în faţa patronilor, managerilor şi reprezentanţilor CNIPMMR de ce alegerea unui expert contabil ca partener 

de succes al afacerii este o alegere SMART, promovând sloganul  „Alături de un manager de succes se află 

întotdeauna un profesionist contabil membru CECCAR”.  

În 18 iunie 2014  a avut loc, la Tribunalul Judeţean Vâlcea, o întalnire de lucru a experţilor judiciari 

tehnici şi contabili cu reprezentanţii Tribunalului şi Judecătoriei Vâlcea, dar şi reprezentaţi ai instanţelor de 

judecată. La întalnire au participat, din partea Biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, d-

na Elena Manasia  consilier şef birou local şi d-na Simona Radu – consilier. Din partea  CECCAR  Filiala 

Râmnicu Vâlcea, a participat dl. preşedinte Vasile Cocos, d-na director executiv Valentina Cringus şi dl. 

Sebastian Mugurel Ciutacu, auditor de calitate. Au mai participat: d-na jud. Eugenia Carmen Verdes  

preşedinte al Tribunalului Vâlcea, d-na jud. Mirela Nicolaescu  şef secţia I Civilă, dl. jud. Bogdan Mateescu – 

preşedinte Judecătoria Vâlcea şi dl. jud. Cătălin Mititelu  preşedinte Judecătoria Bălceşti. 

La începutul întâlnirii, şefa BLETJ a făcut o statistică a numărului de expertize efectuate în anul 2013 şi 

primele 5 luni din acest an. S-a menţionat că în anul 2013 au avut loc 1362 de expertize judiciare, din care 279 

au fost contabile, acestea reprezentând 20 % din totalul expertizelor întocmite. O problemă esenţială, 

punctată de reprezentanta BLETJ, care duce la tergiversarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, 

este refuzul experţilor de a efectua anumite expertize, invocând diverse motive sau chiar refuzând să 

răspundă instanţelor atunci când sunt desemnaţi. Referitor la această problemă, preşedintele Judecătoriei 

Vâlcea, dl. Bogdan Mateescu, a făcut cunoscut faptul că Inspecţia judiciară a sancţionat un judecător de la 

Judecătoria Oradea, acuzându-l de pasivitate într-un dosar, fapt pentru care aminteşte experţilor judiciari că 

orice amânare a depunerii raportului de expertiză trebuie însoţită de o cerere motivată, lipsa acesteia 

expunând expertul la plata unei amenzi judiciare. 

 Experţii contabili au ridicat problema onorariului provizoriu, care este prea mic raportat la volumul de 

muncă depus şi de multe ori instanţele de judecată trec la soluţionarea cauzei fără a verifica depunerea 

onorariului provizoriu, iar dacă s-a aprobat onorariul definitiv, după terminarea şedintei se întârzie 

transmiterea încheierii de şedinţă către Biroul local de expertize judiciare, sau câteodată lipseşte chiar şi 

obligativitatea depunerii onorariul definitiv. Alte probleme discutate au fost legate de primirea cu întarziere a 

numirilor pentru efectuarea rapoartelor de expertiză contabilă, nerespectarea specializărilor cuprinse în lista 

existentă la biroul local de expertiză, obiectivele de multe ori neclare ale expertizei în sensul că experţilor ar 

trebui să li se ceară clar la ce trebuie să răspundă, instanţele ar trebui să cenzureze cererile părţilor, trecându-

le pe acestea printr-un flitru, precum şi numirea „aleatorie” a experţilor. Toţi experţii au solicitat conducerii 
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celor două instituţii  Tribunal şi Judecătorie  crearea unui spaţiu adecvat studierii dosarului şi un timp 

rezonabil. D-na Preşedinte a Tribunalului Vâlcea a promis că în maximum două luni, la Tribunal, experţii vor 

avea un spaţiu mult mai mare, iar timpul alocat dosarului se va dubla.  

De asemenea, s-a discutat şi problema obiecţiunilor la raportul de expertiză judiciară, în sensul că 

expertul, după ce depune raportul de expertiză, este nevoit să răspundă la alte obiective, în opinia sa 

suplimentare sub pretextul unor aşa-zise obiecţiuni, motiv pentru care solicită să fie plătit suplimentar. Faţă 

de cele prezentate, persoanele participante au apreciat întâlnirea ca fiind utilă datorită expunerii directe a 

dificultăţilor întâmpinate şi promisiunii găsirii soluţiilor rezolvării acelor aspecte care obstrucţionează, în final, 

buna desfăşurarea a actului de justiţie, dar şi a misiunilor încredinţate expertului contabil judiciar.       

În 23 iunie 2014, preşedintele Filialei CECCAR Vâlcea, dl. ec. Vasile Cocos, a participat la şedinţa 

ordinară a Comisiei de Dialog Social, de la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea. Ordinea de zi a fost 

urmatoarea:  Accidente de muncă şi boli profesionale înregistrate la ITM Vâlcea în ultimii 5 ani  raport 

prezentat de Inspectorul şef – ITM Vâlcea, ec. Ion Tanasoiu;  Analiza evoluţiei bolilor profesionale în perioada 

2004-2014  raport prezentat de Mihaela Gabriela Branescu, director executiv, Direcţia de Sănătate Publică 

Vâlcea şi diverse alte teme. 

Luna iulie a început pentru conducerea aleasă a filialei cu şedinţa extraordinară a Comisiei de Dialog 

Social, desfăşurată la sediul Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, în 1 iulie. Convocarea participanţilor la 

Comisia de Dialog Social a avut următoarea ordine de zi: 1. Extinderea Contractului colectiv de muncă la nivel 

de sector de activitate. „Sănătate. Activităţi veterinare pe anii 2014-2015”, având la bază solicitarea Federaţiei 

Sanitas; 2. Situaţia socio-economică a SC OLTCHIM SA Râmnicul Vâlcea; 3. Diverse  

Continuând seria acţiunilor concrete destinate şi realizate în sprijinul membrilor şi al profesiei, 

conducerea filialei a organizat, în 30 iulie, în sala de curs de la sediul filialei, întalnirea de lucru a membrilor cu 

reprezentantul Casei Judeţene de Pensii Vâlcea. Din partea CJP Vâlcea a participat dl. ec. Cristinel Hersu, şef 

serviciu stabiliri şi plăţi pensii, iar din partea filialei, alături de conducere, au mai participat auditorul de 

calitate şi 34 de membri, experţi contabili dar şi contabili autorizaţi. În cadrul întâlnirii, dl. ec. Cristian Herşu a 

prezentat principalele modificări şi completări aduse prin Legea nr. 380/2013 la Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014. De reţinut ar fi Completarea art. nr. 55 

alin.(1) litera a) prin introducerea literei a¹), prin care se stabileşte că, în situaţia persoanelor care au  realizat 

stagii de cotizare în grupa I de muncă, de cel puţin 6 ani împliniţi, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 

aprilie 2001, se reduce vârsta standard de pensionare cu 3 ani şi, în continuare, la fiecare an lucrat în grupa I, 

se reduce vârsta standard de pensionare cu 6 luni. 

● stagiul maxim de cotizare în grupa I – 26 ani;  

● numărul maxim de ani cu care se poate reduce vârsta standard de pensionare – 13 ani; 

● excepţie fac stagiile de cotizare realizate în activităţile încadrate în condiţii speciale;  

S-a mai făcut referire la Modificarea art. 158, alin (1), care precizează că perioadele de vechime în 

muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii 

deosebite, în vederea reducerii vârstei de pensionare. S-a precizat, de asemenea, că schimbarea încadrării 

activităţilor din grupa I de muncă în activităţi în condiţii speciale s-a făcut începând cu 1 aprilie 2001 prin 
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Legea nr. 19/2000, dar această lege, în mod corect şi echitabil, a menţinut prin dispoziţii tranzitorii 

posibilitatea pensionării în condiţiile prevăzute pentru grupa I de muncă. 

Întâlnirea a continuat cu discuţii pe marginea atât a speţelor întâlnite în expertizele contabile judiciare, 

dispuse de instanţe, care au avut ca obiective stabilirea şi plata pensiilor şi drepturilor salariale, cât şi a 

speţelor întâlnite în activitatea profesională desfăşurată de către experţii contabili, prin firmele de 

contabilitate sau cabinetele proprii. Timp de  două ore au fost dezbătute şi clarificate aspecte vizând: calculul 

indicelui de corecţie care se aplică la punctajul mediu anual obţinut de persoanele înscrise la pensie începând 

1 ianuarie 2012; elementele care stau la baza stabilirii cuantumului pensiei (venituri şi sporuri cu caracter 

permanent), dovedite cu adeverinţe de stagiu eliberate de angajatori; neconcordanţe în ceea ce priveşte 

informaţiile înscrise în Cărţile de muncă şi implicit în adeverinţele eliberate de angajatori; conţinutul 

Raportului de pensionare, comunicat pensionarului de către CJPAS etc. 

La final, membrii filialei şi reprezentantul Casei Judeţene de Pensii au mulţumit preşedintelui filialei şi 

directorului executiv pentru organizarea acestei întalniri care s-a dovedit a fi deosebit de utilă pentru ambele 

părţi. În baza bunelor relaţii pe care conducerea filialei le are cu conducerea Casei Judeţene de Pensii Vâlcea, 

dl. Cristinel Hersu a invitat membrii noştrii să-l contacteze la sediul Casei sau telefonic oricând au neclarităţi în 

rezolvarea problemelor referitoare la calculul de pensii şi salarii.   

Pe tot parcursul lunilor iunie şi iulie, Filiala CECCAR Vâlcea a avut o comunicare permanentă cu 

membrii, stagiarii şi colaboratorii acesteia. Comunicarea s-a realizat atât direct, cât şi prin intermediul 

corespondenţelor electronice, vizând informaţii despre cursurile de pregătire în vederea susţinerii examenelor 

organizate de CECCAR în anul 2014, noutăţile legislative privind profesia contabilă, precum şi acţiunile şi 

strategiile viitoare ale Corpului.  
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EVENIMENTE EXTERNE 
 

Dezbatere  Consecinţele economice ale raporturilor de ţară 
2 octombrie 2014, Bruxelles  Belgia 
 

Comisia Europeană organizează, la începutul lunii octombrie, la Bruxelles, o 
dezbatere privind raportarea pentru fiecare ţară prevăzută de articolul 89 din 

Directiva 2013/36/UE  Economic Consequences of Country-by-Country 
Reporting (CBCR). La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai 
sectorului serviciilor financiare, asociaţiile din domeniu şi societatea civilă. 
Această întâlnire va oferi participanţilor oportunitatea de a asculta punctele de 
vedere ale unor experţi cunoscuţi din domeniu și părţi interesate cu privire la 

posibilele consecinţe economice ale cerinţelor de publicare prevăzute la articolul 89 din Directiva 2013/36/UE 
(a patra directivă privind cerinţele de capital sau DCC4) . 
 
Pentru mai multe informaţii accesaţi 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm 

 

Forumul Global al OCDE 
28-29 octombrie 2014, Berlin  Germania 
 

La sfârşitul lunii octombrie va avea loc, la Berlin, Reuniunea a 7-a a Forumului 
Global al OCDE privind transparenţa și schimbul de informaţii în scopuri fiscale. 
Forumul Global este o organizaţie înfiinţată în 2009 de către OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) şi de o parte din 
jurisdicţiile interesate de desfăşurarea în bune condiţii a schimbului de 
informaţii pe probleme fiscale. Scopul Forumului este de a îmbunătăţi 
transparenţa fiscală şi de a asigura un schimb de informaţii eficient între statele 

membre ale acestui Forum. România este membru al acestui organism din 2013.  
 
Pentru mai multe informaţii accesaţi 
http://www.oecd.org/tax/transparency/ 

 

Congresul Mondial al Contabililor 2014 
10-13 noiembrie 2014, Roma  Italia 
 

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) va organiza, în noiembrie, la 
Roma, Congresul Mondial al Contabililor 2014. Tema congresului din acest an 
este „Viziunea pentru 2020: Să învăţăm din trecut pentru a construi viitorul”. 
Congresul este organizat o dată la patru ani și reprezintă cel mai prestigios 
eveniment internaţional al profesiei contabile. La eveniment sunt aşteptaţi 
peste 130 de organizaţii și instituţii din întreaga lume și peste 4000 de 
participanţi. 

 
Pentru mai multe informaţii accesaţi 
http://www.wcoa2014rome.com/ 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/corporate_governance_in_financial_institutions_en.htm
http://www.oecd.org/tax/transparency/
http://www.wcoa2014rome.com/
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ECHIPA REDACŢIEI 
 
 
Mulţumim pentru articolele publicate în 
această revistă electronică, autorilor: 
 
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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