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ȘTIRI INTERNE 
 

Simpozionul Național ”Prof. univ. dr. Marin Toma” 

Ediția I 

 

 

În data de 17 octombrie 2014 s-a desfășurat, la Palatul Național al Copiilor, sub egida CECCAR, 

prima ediție a Simpozionului Național ”Prof. univ. dr. Marin Toma”, cu tema ”Mediul de afaceri și 

profesia contabilă în relația cu legislația fiscală: colaborare și perspective fiabile”. Evenimentul, 

înscris în sfera manifestărilor profesionale de înalt rang ce poartă amprenta CECCAR, este legat de 

cel care a fost președintele celei mai puternice organizații profesionale din țara noastră și din Europa 

Centrală și de Est, profesor universitar doctor Marin Toma. 

Evenimentul, moderat de președintele interimar al CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian 

Șova, a reunit o seamă de specialiști în domeniul contabil, economic și fiscal și s-a derulat în trei 

sesiuni, după cum urmează: ”Îmbunătățirea relației contribuabil - ANAF”, ”Colaborarea mediului de 

afaceri cu Ministerul Finanțelor Publice și experții contabili” și ”Identificarea soluțiilor de aplicare unitară 

a legislației și crearea unui cadru legislativ stabil”. 

Specialiștii în domeniu, cu înaltă pregătire profesională și-au exprimat ideile legate de temele 

puse în discuție. Carmen Silvia Soare, reprezentantă ANAF, Adriana Badiu, expert contabil și 

antreprenor, Florin Dobre, secretar general al Asociației Internaționale pentru Fiscalitate și Camelia 

Malama, vicepreședinte CECCAR au susținut sesiunile primei ediții a Simpozionului Național ”Prof. 

univ. dr. Marin Toma”. 
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NOUTĂŢI JURIDICE 
 

 

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

 
 
 

 Decizia nr. 20/29.09.2014 a Înaltei 
Curţi de casaţie şi Justiţie (Î.C.C.J.) privind 
dezlegarea unor chestiuni de drept, 
publicată în Monitorul oficial nr. 766 din 
16.10.2014. 
 

În Monitorul Oficial al României, partea 
I, nr. 766 din 16 octombrie 2014, a fost 
publicată Decizia ÎCCJ  pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept. 

În urma sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

a fost solicitată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalităţii 

de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv 

dacă expertul judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2). 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  a stabilit că expertul tehnic judiciar este funcţionar public 

în conformitate cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal. 

Curtea a reţinut că art. 175 alin. (2) din Codul penal asimilează funcţionarului public şi persoana 

care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autorităţile publice sau care 

este supusă controlului ori supravegherii acestuia cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public. 

În opinia Curţii, condiţiile prevăzute de art 175 alin (2) sunt îndeplinite de expertul judiciar întrucât 

acesta exercită un serviciu de interes public – întocmirea de expertize în vederea aflării adevărului şi 

soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau instrumentate de către organele de 

urmărire penală -, serviciu pentru care a fost învestit de către o autoritate publică (Ministerul Justiţiei). 

Curtea argumentează că unele dintre persoanele care exercită profesii liberale sunt considerate 

“funcţionari publici”, în condiţiile art. 175 alin. (2) teza a doua din Codul penal, atunci când, deşi 

funcţionează în baza unei legi speciale şi nu sunt finanţate de la bugetul de stat, exercită un serviciu 

de interes public şi sunt supuse controlului sau supravegherii unei autorităţi publice.  
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     Aşadar, sunt asimilaţi funcţionarilor publici şi persoanele fizice care exercită o profesie de interes 

public pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice, aşa-numitele profesii 

liberale. 

În hotărâre se mai arată însă că îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 175 alin. (2) din Codul 

penal trebuie analizată pentru fiecare categorie profesională în concret, pornind de la normele speciale 

ce îi reglementează statutul. În acest sens, au relevanţă dispoziţiile art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului 

nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, conform cărora 

calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, care se organizează de 

Ministerul Justiţiei. De asemenea, art. 6 din actul normativ mai sus indicat stipulează că experţii tehnici 

se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii, iar conform art. 4 alin. (1), în scopul 

coordonării şi îndrumării, din punct de vedere administrativ şi metodologic, precum şi al controlului 

activităţii de expertiză tehnică judiciară, în cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează Biroul central pentru 

expertize tehnice judiciare. 

 Ordinul nr. 1400/2014 al  Ministerului Finanţelor Publice - pentru completarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale 
instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin 
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea 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. 767 din 22 octombrie 2014, a fost publicat 

Ordinul ministrului delegat pentru buget, prin care au fost modificate Normele metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 
raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 
556/2014 şi Normele 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. 

 

Modificările introduse sunt următoarele:  

Art. I. 

Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale 

instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul 

ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 276 din 15 aprilie 2014, se completează după cum urmează: 

1. La capitolul I "Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare", după punctul 

2. (10) se introduc patru noi puncte, punctele 2. (11)-2. (14), cu următorul cuprins: 

2.(11). În formularul «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14a la situaţiile 

financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, rândul 24 «Sume primite din contribuţia financiară a Comunităţii 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrhe/normele-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in-anul-2014-din-08042014?pid=&d=2014-04-15
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrgq/ordinul-nr-556-2014-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in?pid=&d=2014-04-15
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrhe/normele-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in-anul-2014-din-08042014?pid=192266892&d=2014-04-15#p-192266892
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrhe/normele-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in-anul-2014-din-08042014?pid=192266933&d=2014-04-15#p-192266933
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrhe/normele-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in-anul-2014-din-08042014?pid=192266933&d=2014-04-15#p-192266933
http://lege5.ro/Gratuit/gezdinbyha/ordinul-nr-629-2009-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in?pid=&d=2009-04-10
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Europene» îşi modifică denumirea astfel: «Sume primite din fonduri externe nerambursabile 

postaderare». 

La rândul 24 «Sume primite din fonduri externe nerambursabile postaderare» se 

raportează: sumele primite de la Comisia Europeană sau de la alţi donatori externi de către 

instituţiile publice din administraţia centrală, care au responsabilitatea primirii sau gestionării 

fondurilor externe nerambursabile (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, autorităţile de 

management, agenţiile de plăţi, operatori de program şi altele asemenea). 

Sumele din col. 1 «Disponibil la începutul anului» se pot raporta, după caz, la alt rând decât 

cel la care au fost raportate sumele din col. 4 «Disponibil la sfârşitul perioadei» ale formularului 

«Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14a la situaţiile financiare) întocmit la data 

de 31 decembrie 2013, cu condiţia ca totalul sumelor reprezentând disponibil la începutul anului 

2014 să corespundă cu totalul sumelor reprezentând disponibil la sfârşitul anului 2013. 

Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile cuprinse în bugetele ordonatorilor de 

credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D - bugetul fondurilor nerambursabile) nu 

se raportează în formularul «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14a la situaţiile 

financiare), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli. 

2.(12). În formularul «Disponibil din mijloace cu destinaţie specială» (anexa 14b la situaţiile 

financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, nu se raportează sumele aferente fondurilor externe nerambursabile 

cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite în calitate de beneficiari (inclusiv sursa 08 sau D - 

bugetul fondurilor nerambursabile), pentru acestea întocmindu-se conturi de execuţie pentru 

venituri şi cheltuieli. 

2.(13). Referitor la completarea formularului «Situaţia fluxurilor de trezorerie» (anexa 3 la 

situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările 

şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele: 

Coloana 10 - la încasări se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din 

venituri, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, credite externe, 

credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), evidenţiate în conturile: 5600101 

«Disponibil în lei al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii - Disponibil curent la 

trezorerie», 5610100 «Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii», 

5150103 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri ale bugetului 

fondurilor externe nerambursabile (sursa D)», 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne 

şi externe contractate de stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi 

externe garantate de stat la trezorerie», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi 

externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil 

în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la 

trezorerie», precum şi cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele 

instituţiilor publice după efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului 

delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate 

integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdinbyha/ordinul-nr-629-2009-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in?pid=&d=2009-04-10
http://lege5.ro/Gratuit/gezdinbyha/ordinul-nr-629-2009-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in?pid=&d=2009-04-10
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tqnbtge/ordinul-nr-720-2014-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-executia-bugetelor-de-venituri-si-cheltuieli-ale-institutiilor-publice-autonome-institutiilor-publice-finantate-integral-sau-partial-?pid=&d=2014-05-29
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tqnbtgi/normele-metodologice-privind-executia-bugetelor-de-venituri-si-cheltuieli-ale-institutiilor-publice-autonome-institutiilor-publice-finantate-integral-sau-partial-din-venituri-proprii-si-activitatilor-?pid=&d=2014-05-29
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bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate 

de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Coloana 10 - la plăţi se completează cu soldul contului 7700000 «Finanţarea de la buget» 

reprezentând plăţile nete de casă, pentru sursele de finanţare: venituri proprii, venituri proprii şi 

subvenţii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08/D), precum şi 

cu plăţile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituţiilor publice după 

efectuarea operaţiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 

720/2014, cu modificările şi completările ulterioare. 

Rândul 14.1 - «Sume recuperate din excedentul anului precedent» se completează cu 

sumele restituite la excedent, pentru următoarele surse de finanţare: bugetele locale, bugetul 

Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, fonduri externe nerambursabile 

(sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli). 

Rândul 14.2 - «Sume utilizate din excedentul anului precedent» se completează cu sumele 

utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, precum şi pentru 

acoperirea golurilor temporare de casă, pentru următoarele surse de finanţare: bugetele locale, 

bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii, venituri proprii şi subvenţii, fonduri externe 

nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli). 

2.(14). Începând cu 1 iulie 2014, unităţile de învăţământ special cu personalitate juridică 

care îşi desfăşoară activitatea pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia 

îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean, inclusiv unităţile de învăţământ special cu 

personalitate juridică din municipiul Bucureşti, întocmesc şi următoarele: formularul «Contul de 

rezultat patrimonial» (anexa 2 la situaţiile financiare), aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor 

publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, formularele «Contul de execuţie a 

bugetului instituţiei publice - Cheltuieli» (anexa 13 şi anexa 7b la situaţiile financiare), aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011, care se transmit împreună cu celelalte 

formulare componente ale situaţiilor financiare la ordonatorul superior de credite în vederea 

centralizării". 

2. La capitolul III "Precizări privind dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute 

în anexa nr. 2, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013", punctul 7 se 

completează cu patru noi liniuţe, cu următorul cuprins: 

- conturile: 4220100 «Pensionari civili - pensii datorate», 4220200 «Pensionari militari - 

pensii datorate», 4240000 «Şomeri - indemnizaţii datorate», 4250000 «Avansuri acordate 

personalului», 4280101 «Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an», 4280201 «Alte datorii în 

legătură cu personalul peste 1 an», 4290000 «Bursieri şi doctoranzi», 4310100 «Contribuţiile 

angajatorilor pentru asigurări sociale», 4310300 «Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări 

sociale de sănătate», 4310500 «Contribuţiile angajatorilor pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale», 4310700 «Contribuţiile angajatorilor pentru concedii şi indemnizaţii», 4370100 

«Contribuţiile angajatorilor pentru asigurări de şomaj», 4370300 «Contribuţiile angajatorilor la 

fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale», 4420300 «Taxa pe valoarea adăugată de 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4tqnbtge/ordinul-nr-720-2014-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-executia-bugetelor-de-venituri-si-cheltuieli-ale-institutiilor-publice-autonome-institutiilor-publice-finantate-integral-sau-partial-?pid=&d=2014-05-29
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tqnbtge/ordinul-nr-720-2014-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-executia-bugetelor-de-venituri-si-cheltuieli-ale-institutiilor-publice-autonome-institutiilor-publice-finantate-integral-sau-partial-?pid=&d=2014-05-29
http://lege5.ro/Gratuit/gezdinbyha/ordinul-nr-629-2009-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in?pid=&d=2009-04-10
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrhe/normele-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in-anul-2014-din-08042014?pid=192266946&d=2014-04-15#p-192266946
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tkobrhe/normele-metodologice-privind-intocmirea-si-depunerea-situatiilor-financiare-trimestriale-ale-institutiilor-publice-precum-si-a-unor-raportari-financiare-lunare-in-anul-2014-din-08042014?pid=192266987&d=2014-04-15#p-192266987
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plată», 4420600 «Taxa pe valoarea adăugată deductibilă», 4460000 «Alte impozite, taxe şi 

vărsăminte asimilate», 4620101 «Creditori sub 1 an - datorii comerciale», 4620201 «Creditori 

peste 1 an - datorii comerciale», 4680104 «Împrumuturi acordate din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj», se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor, 

iar conturile: 4620109 «Creditori sub 1 an - alte datorii curente», 4620209 «Creditori peste 1 an - 

alte datorii necurente», 5150202 «Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la 

instituţii de credit» se dezvoltă în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a 

cheltuielilor numai în cazul în care operaţiunile respective implică plata unor cheltuieli aferente 

bugetului instituţiei; 

- conturile: 4420700 «Taxa pe valoarea adăugată colectată», 4500300 «Sume declarate şi 

solicitate Comisiei Europene/altor donatori - fonduri externe nerambursabile postaderare», 

5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la trezorerie», 

5130102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la instituţii de 

credit», 5130202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de stat la 

instituţii de credit», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

la trezorerie», 5140102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat la 

instituţii de credit», 5140202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe garantate de 

stat la instituţii de credit», 5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate 

de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5160102 «Disponibil în lei din 

împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de 

credit», 5160202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi 

interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 5170102 

«Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice 

locale la instituţii de credit», 5170202 «Disponibil în valută din împrumuturi interne şi externe 

garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170101 «Disponibil în 

lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la 

trezorerie», 5170102 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile 

administraţiei publice locale la instituţii de credit», 5170202 «Disponibil în valută din împrumuturi 

interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la instituţii de credit» se 

dezvoltă în analitic pe clasificaţia veniturilor, iar conturile: 4280102 «Alte creanţe în legătură cu 

personalul sub 1 an», 4280202 «Alte creanţe în legătură cu personalul peste 1 an» se dezvoltă în 

analitic pe clasificaţia veniturilor, numai în situaţia în care implică încasarea unui venit în bugetul 

instituţiei; 

- la conturile: 5130101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de 

stat la trezorerie», 5140101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe garantate de stat 

la trezorerie», 5150101 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 

5160101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile 

administraţiei publice locale la trezorerie», 5170101 «Disponibil în lei din împrumuturi interne şi 

externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale la trezorerie», 6810401 «Cheltuieli 

operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - stocuri», 6810402 

«Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante - creanţe» se 

elimină dezvoltarea în analitic pe clasificaţia funcţională şi clasificaţia economică a cheltuielilor; 
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- la conturile: 5150101 «Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie», 

5580101 «Disponibil în lei din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă 

programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile la Trezorerie» se elimină 

dezvoltarea în analitic pe clasificaţia veniturilor." 

Art. II. 

Normele 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, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

1. La capitolul VI "Planul de conturi general pentru instituţii publice", clasa 4 "Conturi de 

terţi", grupa 47 "Conturi de regularizare şi asimilate", contul 476 "Sume în curs de declarare 

Autorităţilor de certificare - Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget" îşi 

modifică denumirea astfel: "Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget". 

2. 1La capitolul XVII "Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe 

nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri", punctul 1 

"Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabile", contul 476 "Sume în curs de declarare/justificare a 

cheltuielilor - Fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget" îşi modifică 

funcţiunea şi conţinutul astfel: 

4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget» 

Cu ajutorul acestui cont autorităţile de management care utilizează mecanismul plăţi 

indirecte şi agenţiile de plăţi/Ministerul Agriculturii şi altele asemenea ţin evidenţa sumelor aflate 

în curs de declarare la autorităţile de certificare în vederea certificării acestora sau în curs de 

justificare a cheltuielilor efectuate de către promotori de proiecte/beneficiari. 

Contul 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget» este un cont bifuncţional. În debitul contului 

se înregistrează sumele aflate în curs de declarare la autorităţile de certificare, iar în credit se 

înregistrează sumele declarate la autorităţile de certificare. Soldul debitor al contului exprimă 

sumele aflate în curs de declarare la autorităţile de certificare, în vederea certificării acestora. 

Soldul creditor al contului exprimă sumele aflate în curs de justificare la operatorii de program, de 

către promotorii de proiecte/beneficiari. 

Contul 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - Fonduri externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget» se debitează prin creditul conturilor: 

45005 «Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale 

bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare» 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdenrvha/norma-metodologica-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutii-publice-si-instructiunile-de-aplicare-a-acestuia-din-12122005?pid=&d=2005-12-29
http://lege5.ro/Gratuit/gezdomzsgm/ordinul-nr-1917-2005-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutiile-publice-si-instructiunile-de-ap?pid=&d=2005-12-29
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenrvha/norma-metodologica-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutii-publice-si-instructiunile-de-aplicare-a-acestuia-din-12122005?pid=137295272&d=2005-12-29#p-137295272
http://lege5.ro/Gratuit/gezdenrvha/norma-metodologica-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutii-publice-si-instructiunile-de-aplicare-a-acestuia-din-12122005?pid=&d=2005-12-29
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- cu sumele în curs de declarare la autorităţile de certificare, după virarea sumelor de 

autorităţile de management către beneficiari - instituţii publice. 

4500700 «Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori datorate altor beneficiari - 

ONG-uri, societăţi comerciale etc. - Fonduri externe nerambursabile postaderare» 

- cu sumele în curs de declarare la autorităţile de certificare, după virarea sumelor datorate 

beneficiarilor - ONG-uri, societăţi comerciale etc. către autorităţile de management. 

45405 «Avansuri acordate beneficiarilor - fonduri externe nerambursabile postaderare şi 

fonduri de la buget» 

- cu sumele justificate operatorilor de program sau punctului naţional de contact de către 

promotorii de proiecte/beneficiari. 

Contul 4760000 «Sume în curs de declarare/justificare a cheltuielilor - fonduri externe 

nerambursabile postaderare şi fonduri de la buget" se creditează prin debitul conturilor: 

45106 «Sume avansate de autorităţile de certificare - fonduri externe nerambursabile 

postaderare şi fonduri de la buget» 

 

- cu sumele autorizate, înscrise în declaraţia de cheltuieli sau în raportul financiar şi 

transmise autorităţilor de certificare, după virarea sumelor datorate beneficiarilor." 

3. Din întreg cuprinsul normelor metodologice se elimină următoarele conturi: 551 

"Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" şi 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu 

destinaţie specială". 

4. În întreg cuprinsul normelor metodologice, contul 551 "Disponibil din alocaţii bugetare cu 

destinaţie specială" se înlocuieşte cu contul 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral 

din venituri proprii" sau cu contul 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii 

şi subvenţii", iar contul 773 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" se înlocuieşte cu 

conturi de venituri 7xx în funcţie de codul bugetar de venituri la care sunt cuprinse sumele 

respective în bugetul instituţiei, potrivit "Tabelului de corespondenţă între conturile contabile de 

venituri şi codurile bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice - Venituri", 

prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013. 

Ordinul a intrat în vigoare începând cu data de 22.10.2014. 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gm4donjqgy/ordinul-nr-2021-2013-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-privind-organizarea-si-conducerea-contabilitatii-institutiilor-publice-planul-de-conturi-pentru-institutiile-publice-si-ins?pid=&d=2013-12-24
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CURIERUL FILIALELOR 

 
 
FILIALA CECCAR ARAD 

 

 

În perioada  7 - 8 Noiembrie 2014 a avut loc cea de a opta ediţie a  Conferinţei Internaţionale 

de Economie, Management şi Contabilitate (International Conference on Management, Economics and 

Accounting -ICMEA), eveniment Ştiinţific cu tema „Abordări integrative pentru o creştere 

economică durabilă, inteligentă şi incluzivă”. 

 Evenimentul a fost organizat de către Departamentul de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor din cadrul Facultaţii de Stiinte , Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, în 

colaborare cu Institutul 

de Economie Naţională 

al Academiei Române, 

Camera Auditorilor 

Financiari din România, 

Asociaţia Facultăţilor de 

Economie din România, 

Corpul Experţilor 

Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi 

din România, Asociaţia 

Generală a 

Economiştilor din 

România, Colegiul 

Economic „D.P. Marţian” 

Alba Iulia şi Asociaţia 

Naţională de Turism 

Rural, Ecologic şi 

Cultural Alba Transilvania. 

 Evenimentul s-a desfăşurat în Aula Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia şi s-a adresat 

tuturor persoanelor interesate pe tema Conferinţei. 

 CECCAR Filiala Alba a participat la Conferinţă în calitate de partener al acestei acţiuni, sprijinind 

desfăşurarea acestui eveniment conform Protocolului de parteneriat semnat între CECCAR Filiala Alba 

şi Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia. 

 Din partea CECCAR Filiala Alba au participat la acest eveniment ştiinţific Dl. Tamas Szora Attila 

– Preşedinte interimar şi D-na Dobrescu Marioara –Director Executiv. 

 Dl. Președinte Tamas Szora Attila a făcut parte din prezidiul lucrărilor şi a prezentat o alocuţiune 
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de aproximativ 15 minute, prin care a subliniat importanţa profesionistului contabil în viaţa economică, 

rolul acestuia în contextul economic actual. 

 Sigla CECCAR a fost folosită în toate documentele care au avut legătură cu acest eveniment 

ştiinţific.  

 De asemenea, în Aula Universității în care a avut loc Ceremonia de deschidere a lucrărilor 

Conferinţei, CECCAR Filiala Alba a pus la dispoziţia organizatorilor un roll-up cu sigla CECCAR. 

 Fondurile alocate de către CECCAR au fost folosite pentru procurarea de materiale promoţionale 

în vederea desfăşurării în bune condiţii a evenimentului.  

 Conferinţa s-a desfăşurat pe parcursul a 2 zile, respectiv 7 -8 Noiembrie 2013. 

 În data de 7 noiembrie la ora 10 a avut loc ceremonia de deschidere a lucrărilor Conferinţei și au 

fost transmise mesajele invitaţilor şi sponsorilor. 

Secţiunile evenimentului ştiinţific au fost următoarele: Contabilitate şi audit; Finanţe şi analiză 

financiară; Economie şi dezvoltare durabilă; Management; Marketing şi Turism, precum şi Colocviul 

doctoral. 

  În cadrul acestora au fost susţinute peste 85 comunicări ştiinţifice ai căror autori provin de la 

cele mai prestigioase centre universitare din ţară.  

De asemenea, în plenul conferinţei au fost susţinute următoarele lucrări ştiinţifice:  

- Caracteristicile relaţiilor de creditare din sectorul bancar românesc în perioada de post-aderare, 
Prof. univ. dr. Gheorghe  Zaman, membru corespondent al Academiei Române, Institutul de 
Economie Naţională, Academia Română, Bucureşti; 

- Regionalizare şi creştere durabilă: o abordare inteligentă şi incluzivă orientată spre piaţă, Prof. 
univ. dr. Călin Vegheş,  Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Marketing;  

- Impactul transferurilor băneşti asupra potenţialului local de dezvoltare al ţărilor de origine, Prof. 
univ. dr. Valentina Vasile, Conf. univ. dr. Cristina  Boboc,  cercetători ştiinţifici  Elena  Zaman,  
Ioana  Alexandra  Login, Institutul de Economie Naţională, Academia Română, Bucureşti; 

- Structurile de economie socială – Oportunitate pentru susţinerea dezvoltării regionale, 
Magdalena Bene – Manager proiect, Consiliul Judeţean Alba, Marton Balogh – Fundaţia 
CIVITAS, Dan Barna – Development Consulting Group DCG SRL. 

Facultatea de 

Ştiinţe Economice, 

sub egida Asociaţiei 

Facultăţilor de 

Economie din 

România, a 

organizat, în cadrul 

secţiunii Economie şi 

dezvoltare durabilă, 

evenimentul omagial 

„185 de ani de la 

naşterea lui Dionisie 

Pop Marţian”. 

 În cadrul 

aceleiaşi secţiuni  a 

fost prezentat şi un 

proiect în domeniul 

Economiei sociale 
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implementat de Consiliul Judeţean Alba, privind înfiinţarea unor structuri de economie socială, care vor 

contribui la generarea de locuri de muncă şi încurajarea cetăţenilor în participarea la rezolvarea unor 

probleme ale comunităţii.  

În cea de a doua zi a Conferinţei au avut loc sesiuni şi ateliere de lucru paralele şi un tur al 

oraşului  Alba Iulia, oraşul fiind prezentat invitaţilor de către un ghid turistic. 

 Evenimentul s-a bucurat de o largă participare naţională şi internaţională, iar din Comitetul Științific 

al Conferinței au făcut parte reprezentanţi ai ASE Bucureşti, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj – 

Napoca, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşita, Universitatea de Vest 

din Timișoara, Universitatea „Valahia” din Târgoviște , Universitatea din Craiova, reprezentanți ai 

Academiei Române şi ai Institutului Naţional de Economie.  

 Evenimentul s-a bucurat şi de participarea unor delegaţii de cadre universitare din Grecia, Ucraina, 

Polonia, Macedonia, Italia, 

Slovacia, Ungaria, Franţa, 

Brazilia şi Turcia.  

 Temele dezbătute atât 

în cadrul plenar, cât şi pe 

atelierele de lucru au fost de 

mare interes pentru 

participanţi, ceea ce denotă 

faptul că acest eveniment 

ştiinţific şi-a atins scopul. 

 Evenimentul a fost 

mediatizat în ediţia scrisă şi 

online a ziarului local 

„Unirea” şi pe portalul de 

ştiri şi informaţii „alba24.ro.” 

atât in ce priveşte 

desfăşurarea lucrărilor cât şi 

a importanţei temelor 

dezbătute. 

 CECCAR, prin reprezentanţii săi, s-a dovedit a fi, încă o dată, instituţia cea mai implicată în 

organizarea de manifestări cu caracter ştiinţific, în folosul membrilor săi. 
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FILIALA CECCAR ARAD 

 
SIMPOZIONUL „ PAVEL CIUCE” 

,,EXPERTUL CONTABIL ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ ÎNTRE NECESITATE ŞI 

RAŢIONAMENT PROFESIONAL’’ 

 În perioada 26-28.09.2014 s-a desfăşurat a – XII- a ediţie, a Simpozionului „Pavel Ciuce” de la Moneasa, 
cu tema „Expertul contabil şi tehnologia informaţională între necesitate şi raţionament profesional’’  

La acest simpozion am avut  onoarea  să participe din partea Biroului Permanent al Consiliului Superior 
CECCAR domnii vicepreşedinţi Bunea Alexandru şi  Cosma Dorin.  

D-nul  preşedinte  al  filialei  C.E.C.C.A.R.  Arad – Horga  Petru, în  cuvântul  său  de  deschidere  a  
Simpozionului, arată  că  am  ajuns  la  a  XII –a  ediţie,  continuând tradiţia ediţiilor anterioare, Simpozionul din 
acest an doreşte să constituie pe de o parte, un forum de dezbateri profesionale axate pe problemele actuale 
izvorâte din practica contabilă, iar pe de altă parte o manifestare ştiinţifică a profesiei contabile. 

Progresul tehnologic al ultimilor ani a făcut ca tehnologia informaţiei  să fie parte din viaţa şi munca 
noastră. Acest lucru a fost unul dintre motivele ca tema Simpozionului din acest an să fie intitulată „Expertul 
contabil şi tehnologia informaţională între necesitate şi raţionament profesional”.  

Multă vreme contabilul a stat  într-un clişeu care-l reda, mai degrabă într-o persoană izolată şi care 
transmitea telegrafic informaţii către management, decât într-o persoană dinamică, omniprezentă în actul 
decizional al întreprinderii. Contabilul zilelor noastre, contabilul recent, nu mai este persoana cu „cotiere” 
ascunsă în spatele unor mormane de dosare prăfuite. Contabilul recent este o persoană competentă, vizionară, 
capabilă să facă faţă cerinţelor pieţii globale de azi, cu disponibilităţi de comunicare multiple şi un statut social 
privilegiat.  

Întreprinderile îşi desfăşoară activitatea într-un mediu global informatizat, care presupune utilizarea de 
tehnologii informaţionale precum internetul, intranetul, poşta electronică, comerţul electronic, e_marketingul, 
reţelele de socializare etc. Contabilul modern trebuie să-şi dobândească competenţele necesare pentru a fi în 
măsură să  utilizeze pe scară largă aceste tipuri variate ale tehnologiei informaţionale şi să răspundă astfel 
cerinţelor societăţii de azi. Datorită faptului că tehnologia informaţiei contribuie la schimbarea mediului social 
şi economic în care activează profesioniştii contabili, aceştia nu se mai poziţionează numai ca simplii utilizatori 
ai informaţiei, ci au un rol activ în proiectarea sistemului informaţional, iar mai apoi în controlul şi evaluarea 
acestui sistem. 
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Am văzut că tehnologia informaţiei este o necesitate a zilelor noastre, fără de care cu greu ne-am putea 
imagina munca noastră. Dincolo de această necesitate, profesionistul contabil, asemenea unui „filosof al 
concretului” trebuie să facă apel la raţionamentul profesional atunci când elaborează informaţii financiare sau 
când emite opinii. Aplicarea raţionamentului profesional se realizează prin utilizarea cunoştinţelor dobândite, a 
pregătirii relevante şi a experienţei în plan practic, cu respectarea cerinţelor de etică şi deontologie 
profesională.  

Avem 
convingerea că 
lucrările 
prezentate la cea 
de-a XII – a ediţie 
a Simpozionului „ 
Pavel Ciuce” vor 
conduce la 
creşterea 
interesului 
profesioniştilor 
contabili faţă de 
importanţa 
tehnologiei 
informaţionale în 
munca 
profesionistului 
contabil şi de 
asemenea în 
asigurarea 
suportului 
informaţional 
necesar 
elaborării 
raţionamentelor 
profesionale. 

D-nul Vicepreşedinte al Consiliului superior Bunea Alexandru, se simte onorat să participe la acest 
Simpozion, mulţumeşte pentru invitaţia făcută, apreciază tema aleasă pentru lucrările din acest an, aceasta fiind 
o temă actuală şi de viitor. Transmite din partea Consiliului Superior CECCAR, felicitări pentru organizarea 
acestei manifestări, multa sănătate, mult succes în activitatea profesională.  

D-nul Vicepreşedinte Prof. univ. dr. Cosma Dorin, mulţumeşte pentru invitaţia primită, apreciază tema 
aleasă pentru Simpozionul din acest an, precizând ca este în concordanţă cu ce se întâmplă în plan european. 
În cuvântul său  arată că profesia de expert contabil se află la înălţime întrucât în cadru CECCAR avem parte de 
foarte mulţi tineri profesionişti. Ne urează succes în dezbaterea lucrărilor şi multă sănătate. 

Au prezentat lucrări in cadrul simpozionului următorii:  
Prof.univ.dr. Mateş Dorel - Dezvoltări conceptuale şi aprofundări privind rolul raţionamentului  

profesional în contabilitatea creativă 
În general, expresia creativitate exprimă capacitatea de a realiza ceva nou, pornind de la ceea ce există 

la un moment dat; semnificând imaginaţia, intuiţia, clarviziunea generată de necesitatea atingerii unor scopuri 
sau obiective bine definite.  
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Contabilitatea creativă este rezultatul unor “învârteli” contabile, desemnând tehnici şi practici contabile 
de informare, adesea la limita legalităţii prin care datele contabile sunt cosmetizate, ajustate, normalizate şi 
armonizate de profesioniştii contabili, astfel încât să satisfacă utilizatorii în întreg sau în parte. Ajungem să ne 
întrebăm dacă obiectivul fundamental al contabilităţii (imaginea fidelă) este respectat sau dacă pur şi simplu 

este subordonat 
producătorilor şi 
utilizatorilor de 

informaţii 
contabile. 

Desprindem 
ideea că 
adevărul oferit 
de contabilitate 
nu poate fi decât 
un compromis 
între aşteptări şi 
exigenţe în cazul 

utilizatorilor, 
respectiv 

sinceritate şi 
regularitate în 

cazul 
utilizatorilor, 

ceea ce 
semnifică mai 
multe adevăruri 

contabile, 
fiecare 

răspunzând unor nevoi directe sau indirecte ale protagoniştilor la viaţa economico-socială. 
Prof.univ.dr. Cernuşca Lucian - Percepţia profesioniştilor contabili privind manifestarea 

raţionamentului profesional în perimetrul contabilităţii;  
Prezintă metodologia cercetării şi anume cercetare descriptivă de tip transversal, metoda folosită fiind 

ancheta(sondajul), instrumentul cercetării fiind chestionarul cu două categorii de întrebări: 
1.Întrebări cu caracter general 
2.Întrebări privind percepţia profesioniştilor contabili privind manifestarea raţionamentului profesional 

în perimetrul contabilităţii 
Obiectivele urmărite fiind Manifestarea raţionamentului profesional în actualul context al 

reglementărilor contabile româneşti; Manifestarea raţionamentului profesional şi etica în contabilitate; 
Manifestarea raţionamentului profesional privitor la raportul raţionament profesional versus tehnologia IT. 

Conf. univ. dr. David Delia - Creditul de scont şi forfetarea. Aspecte contabile, avantaje şi dezavantaje 
privind alegerea companiilor de a se finanţa pe bază de creanţe comerciale imobilizate de către bănci;  

Pentru a atinge obiectivele formulate cu privire la tematica abordată, studiul se  bazează pe anumite 
metode ale cercetării ştiinţifice: metoda comparaţiei, metoda observaţiei, metoda studiului de caz , analiză 
comparativă. 

 Conţinutul lucrării se  bazează pe abordarea deductivă, pornind de la teorie spre practică. Ne propunem 
să subliniem în această lucrare principalele avantaje pe care le conferă cele două forme de finanţare a 
societăţilor comerciale şi de a sublinia diferenţele dintre ele.  Evidenţierea înregistrării în contabilitate a 
operaţiunilor  privind utilizarea efectelor comerciale în relaţiile de decontare.  
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Dr. Ec. Doba Ştefan - Practici contabile şi efectele asupra utilităţii informaţiilor contabile. Considerente 
privind aplicarea  IAS 29 „ Raportarea financiară în economiile hiper-inflaţioniste” la societăţile de investiţii 
financiare;  

Inflaţia reprezintă un dezechilibru structural, reflectă creşterea sensibilă, generalizată şi durabilă a 
preţurilor,  reducerea puterii de cumpărare a unităţii monetare. Modificarea semnificativă a puterii de 
cumpărare nu întotdeauna este reflectată şi în situaţiile financiare, valorile din acestea nu sunt ajustate la 
inflaţie, sunt menţinute la nivelul costului istoric. Astfel, datele furnizate de situaţiile financiare devin 
incomparabile, ele nu reflectă în mod fidel poziţia financiară a societăţii, rezultatele financiare şi fluxurile de 
numerar ale acesteia, informaţii degajate de situaţiile financiare nefiind utile categoriilor de utilizatori. 

Aplicarea IAS 29 ”Raportarea financiară în economiile hiper-inflaţioniste” vine să treacă peste  limitele 
raportării financiare efectuate pe baza costului istoric. Situaţiile financiare întocmite cu aplicarea IAS 29 oferă 
informaţii contabile mai credibile, decât cele în baza de cost istoric, cu privire la rezultatele, evoluţia 
performanţei financiare şi menţinerea capitalului a societăţii, facilitând luarea deciziilor.  IAS 29 impune 
utilizarea unui indice general al preţurilor care reflectă modificările puterii de cumpărare, caracterizat prin : 
scara largă de referinţă (majoritatea bunurilor şi serviciilor), reflectarea modificărilor de preţ, existenţa unui 
istoric al indicilor de preţ şi actualizarea regulată (lunară). 

Retratarea situaţiilor financiare în termenii puterii de cumpărare existente la data bilanţului, necesită 
aplicarea unei proceduri şi a raţionamentului profesional. Totodată IAS 29 prevede în mod explicit că aplicarea 
consecventă acestor  proceduri şi raţionamente este mai importantă decât acurateţea valorilor rezultate şi 
prezentate în situaţiile financiare. 

Conf. univ. dr. Bunea Ştefan - Politici contabile pentru o raportare financiară mai relevantă;  
OMFP 3055 în forma iniţială – la punctul 106. - (1) Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări 

corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, deci prin 
excepţie, unele dintre aceste costuri pot fi capitalizate, caz în care entitatea trebuie să documenteze şi să 
demonstreze caracterul justificat al capitalizării. 

În practică cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea curentă, cele cu reviziile tehnice şi cu reparaţiile se 
recunosc în contul de profit şi pierdere la cheltuieli după natura lor şi nu se capitalizează deoarece se consideră 
că acestea sunt menite să asigure funcţionarea sau utilizarea elementelor de imobilizări corporale la parametrii 
iniţiali, fără un efect asupra creşterii de beneficii economice viitoare. De asemenea cheltuielile cu modernizările 
sau investiţiile efectuate asupra unor elemente de imobilizări corporale existente se capitalizează dacă se poate 
dovedi creşterea performanţelor activului în cauză. La fel şi în cazul în care modernizările sau investiţiile vizează 
imobilizări corporale deţinute prin contracte de închiriere sau locaţie de gestiune, cheltuielile aferente acestora 
se vor recunoaşte ca element de imobilizare corporală dacă este justificată capitalizarea chiar dacă bunul 
închiriat şi care a făcut obiectul acestor activităţi nu se regăseşte în bilanţul chiriaşului sau locatarului. 

OMFP 1898/2013 ameliorează calitatea raportării prin schimbările de reglementare contabilă prin 
punctul 106. ‐(1) Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale 
perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile 
economice aferente acestor cheltuieli. 

Consecinţe în practică: 
- a)principiul de bază al imputării cheltuielilor ulterioare nu mai este acela al recunoaşterii la cheltuieli 

ci al capitalizării lor în funcţie de beneficiile economice viitoare aşteptate; 
- b)se recunoaşte că pot exista reparaţii care îmbunătăţesc performanţele activului şi prin urmare că 

acestea se vor capitaliza; 
- c)se recunoaşte faptul că entitatea poate efectua reparaţii programate pentru asigurarea exploatării 

continue a activului în parametrii normali, caz în care cheltuielile aferente se vor capitaliza chiar dacă 
nu vor aduce beneficii economice entităţii; 

- d)cheltuielile cu reparaţiile la imobilizările amortizate integral dar care mai sunt utilizate se 
capitalizează (în practică s-au întâlnit situaţii în care active cu valoarea contabilă zero erau utilizate 
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de entitate iar cheltuielile cu reparaţiile erau imputate la cheltuieli în contul de profit şi pierdere). 
Practic, aceste cheltuieli se vor capitaliza dacă aduc beneficii economice viitoare. 

Conf. univ. dr. Manaţe Daniel - 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. 

Operaţiunea de evaluare este realizată prin intermediul uneia sau mai multor abordări recunoscute de 
standardele de evaluare adecvate contextului evaluării (ex. prin piaţă sau prin venit). Din cadrul fiecărei abordări 
aplicate se alege metoda cea mai adecvată tipului şi naturii afacerii subiect, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 
relevanţei, actualităţii şi credibilităţii datelor şi informaţiilor disponibile. 

Student doctorand Gîlceava Sinel Alexandru -  Parteneriatul public privat. Indicatori de evaluare;  
S-a efectuat un studiu consultativ privind parteneriatul public privat  si indicatorii de evaluare utilizaţi 

pentru determinarea performanţelor  aplicării acestei forme de finanţare. 
Parteneriatul public privat este un contract  încheiat  intre o instituţie publica şi o companie privata  pe 

termen lung, de obicei de pana la 30 sau 50 de ani  în care actori din sectorul public colaborează cu entităţi 
private pentru construcţia sau administrarea de bunuri publice sau servicii publice.  

Avantajele utilizarii parteneriatului public privat, împărţirea riscurilor, evitarea îndatorării imediate a 
bugetului public, încadrarea în bugetul investiţiei şi în orizontul de timp a creat avantajul implicării de know-
how din mediul privat. Indicatori de evaluare se fac prin indicatori de evaluare  si grile de punctaj pentru 
scrisorile de intenţie primite de la companiile private, iar contractul trebuie sa conţină condiţii legale si condiţii 
tehnice, inclusiv indicatori de evaluare şi costul comparativ de referinţă. Indicatori financiari – rata interna de 
rentabilitate, valoarea actualizată netă, costurile de investiţie, costurile de operare. Indicatori tehnici – sunt 
specifici în funcţie de obiectivul investiţiei. Indicatori calitativi – gradul de satisfacţie al utilizatorului final, 
impactul asupra percepţiei utilizatorului final, etc.  

Prof. univ. dr. Cristea Horia  şi  Prof.univ.dr. Buglea Alexandru - Politica de fidelizare şi contabilitatea 
managerială;  

O companie este concepută să satisfacă o cerinţă sau mai multe cerinţe ale diferitelor categorii de 
consumatori. Gradul de satisfacere cantitativă a cererilor depinde de numărul (n)  acestor cereri, de cantitatea 
cererii (q), de permanenţa acestor cereri (t) şi frecvenţa lor (f).  

Cu cât un solicitator este mai interesat de oferta/ofertele companiei, cu atât permanenţa sa este mai 
sigură, iar vânzările sunt mai certe. Statornicia ca expresie a devotamentului, a atitudinii clienţilor în raport cu 
brandul companiei ofertante se cere recompensată, recunoscută. Multe companii aplică politici de fidelizare 
sau de recompensare a fidelizării. De la cele comerciale, specializate în comercializarea produselor, bunurilor şi 
serviciilor. 

Managementul companiei este o activitate complexă, complicată bazată pe cunoaştere. Cunoaşterea 
presupune informaţii valorificate în scopul realizării obiectivelor managementului. Eficienţa managerială 
depinde de maniera în care este interpretată informaţia externă. La rândul său, managementul este un furnizor 
de informaţii. Indiferent de poziţia în care se găseşte managerul, cea de interpretator a informaţiilor sau cea de 
furnizare de informaţii, informaţia, ca bun al cunoaşterii este prezentă. 

Managerii pentru a conduce, a planifica, a comanda şi a controla au nevoie de informaţii. Informaţiile 
fie că sunt receptate fie sunt furnizate de către management, trebuie să fie reale, exacte şi relevante. 
Conducerea profitabilă a întreprinderilor presupune o bună informare ce trebuie accesată şi asimilată în 
procesul decizional al managementului. 

Conf. univ. dr. Bunget Ovidiu - Perspectivele profesiei contabile: aşteptări şi provocări;  
Asistăm la schimbări la nivel mondial şi naţional din punct de vedere politic, economic, climă şi a profesiei 

contabile.  
Factorii politici şi crizele mondiale, vor reaşeza afacerile şi totodată profesia contabilă, însă un prim 

factor important pe care îl vom simţii în evoluţiile viitore este prezentat de modul de manifestare al internetului. 
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Internetul face parte din viaţa noastră, de la cititul ziarelor la banking. În aceasta perspectivă mediul structural 
al afacerilor se va reorganiza rapid şi de aici şi profesia contabilă. Imaginea actuală şi viitoare a profesiei 
contabile se va concretiza în: multă grijă şi multă responsabilitate, fără nici un dubiu obligaţiile noastre vor fi 
mai mari. Mediul de afaceri are aşteptări de la noi privind diversitatea serviciilor să fim inovativi şi eficienţi în 
ce facem. În viitor vor fi schimbări în activitatea noastră, serviciile contabile în mediul virtual în opinia noastră 
se vor dezvolta pe doua direcţii industrializarea si automatizarea sarcinilor contabile, creşterea transparenţei 
financiare şi non-financiare. Un factor foarte important care va afecta profesia v-a fi implementarea Directivei 
34, motivată de reducerea costurilor administrative ale companiilor, unde se regăsesc si serviciile contabile.  

Profesia contabilă aşa cum este structurată ea are capacitatea de a se adapta cerinţelor viitoare şi face 
faţă provocărilor şi realităţilor. 

Dr. Ec. Chiş Gavril - Reevaluarea imobilizărilor corporale – practice contabile şi fiscale;  
Potrivit normelor contabile, orice entitate poate deroga de la regula contabilă de bază potrivit căreia 

,,evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanţului se efectuează la cost, mai puţin amortizarea şi ajustările 
cumulate din depreciere” , şi să opteze pentru reevaluarea imobilizărilor corporale, ca regulă contabilă 
alternativă. În cazul în care se aplică regula alternativă de evaluare, evaluarea imobilizărilor corporale la data 
bilanţului se efectuează la valoarea justă la data reevaluării, mai puţin orice amortizare ulterioară cumulată şi 
orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate. 

Ec. Tulcan Liviu Stelian - Aspecte conceptuale contabile şi fiscale privind veniturile din servicii de 
management şi consultanţă;  

În conformitate cu Codul fiscal, orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice 
alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care 
nu sunt înregistrate în România, potrivit legii reprezintă persoane nerezidente. 

Veniturile pe care persoanele juridice nerezidente le obţin din Romania deţin o pondere însemnată în 
totalul veniturilor obţinute de nerezidenţi persoane juridice, din Romania ceea ce conduce la necesitatea unei 
analize a acestora în funcţie de natura venitului realizat. 

Printre veniturile obţinute din România de persoanele juridice nerezidente, o pondere însemnată o au 
veniturile obţinute din serviciile de management şi consultanţă. 

Lect. univ. dr. Dumitrescu Diana - Instrumentele social media pentru contabili – funcţiile conturilor pe 
linkedln,    facebook, twitter; 

Timpurile se schimbă, omenirea progresează şi chiar şi cele mai tradiţionaliste profesii se adaptează. 
Foarte mulţi oameni cumpără acum bunuri şi servicii via Internet şi prin intermediul site-urilor, inclusiv a celor 
de socializare, astfel încât o prezenţă online puternică este esenţială pentru toţi cei care oferă astfel de bunuri 
şi servicii, inclusiv servicii de contabilitate.  

În zilele noastre pentru a supravieţui şi evolua, firmele care oferă servicii de contabilitate au nevoie de 
politici de marketing şi vânzări, iar o prezenţă clar definită şi în mediul online devine obligatorie, iar în acest 
context utilizarea efectivă a site-urilor de socializare devine condiţie sine qua non. 

În noul context, firmele de contabilitate care vor să iasă din îngrădirea dată de faptul că oferă servicii 
strict reglementate, trebuie să se orienteze şi către oferirea unor servicii nereglementate, orientate către viitor, 
care conferă valoare adăugată şi determină o mai bună eficienţă ca timp şi ca şi costuri. În acest demers, 
cabinetele de contabilitate acordă o atenţie sporită website-urilor proprii, construiesc blog-uri, îşi deschid pagini 
pe site-uri de socializare, obţinând avantaje şi un plus de diferenţiere faţă de toţi cei care oferă aceleaşi servicii, 
dar exclusiv în mediile tradiţionale. 

Prof.univ.dr. Cuzman Ioan - Geopolitica şi geo-economia în contextul zilelor noastre; 
Relaţiile diplomatice se stabilesc, se menţin, se dezvoltă sau se impun din raţiuni pragmatice în primul 

rând de natură economică. 
Geopolitica este concepţia despre lume a puterii, este ştiinţa despre putere şi pentru putere şi indirect, 

ea este atât de legată şi de economie, încât unii politicieni au propus să se fondeze o nouă ştiinţa derivată “GEO-
ECONOMIA’’. 
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 Student doctorand Găletuşe Constantin Cătălin  -  Sistemul actual de raportare financiară, al trezoreriei 
statului în România la nivel local (judeţean);  

Una dintre funcţiile de baza ale Trezoreriei este aceea de centralizator al banilor publici, drept urmare, 
pentru o buna funcţionare, conform normelor metodologice in vigoare, trezoreria are obligaţia de a întocmi şi 
raporta periodic activitatea sa privind gestiunea şi monitorizarea banului public. Acest lucru este reflectat prin 
lucrări ale situaţiei existente pe baza datelor din contabilitate. Situaţiile sunt întocmite la nivelul fiecărei unităţi 
operative şi centralizate de către Departamentul de Contabilitate al Trezoreriei judeţene de care aparţine. 
Ulterior, toate datele centralizate sunt transmise către Ministerul Finanţelor Publice, la Direcţia Generala a 
Trezoreriei si Contabilităţii Publice pentru o evidenta clara şi o bună execuţiei a bugetului centralizat. 

Situaţiile financiare ce trebuie întocmite pentru raportarea de către instituţiile publice sunt: bilanţ, 
contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile 
financiare, care includ politici contabile şi note explicative. Potrivit normelor metodologice  privind întocmirea 
şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare 
lunare, raportarea este făcută zilnic, lunar, trimestrial şi anual la nivelul fiecărei unităţi ale trezoreriei. 

Conf. univ. dr. Bunea Ştefan - Dezbatere la nivel internaţional pe tema contabilităţii contractelor de 
leasing;  

Proiectul de revizuire prevede că la începerea contractului, o entitate trebuie să determine dacă 
contractul este sau conţine un leasing prin luarea în considerare a următoarelor două criterii: 

(a)dacă îndeplinirea contractului depinde de utilizarea unui activ identificabil; şi 
(b)dacă contractul prevede dreptul de control al utilizării unui activ identificabil pentru o perioadă de 

timp, în schimbul unor plăţi. 
Dreptul furnizorului de a substitui activul intervine dacă sunt îndeplinite următoarele două condiţii: 
(a)furnizorul poate substitui activul cu alte active alternative fără a cere consimţământul consumatorului 

(entitatea care primeşte bunuri sau servicii prin contract); şi 
(b)nu există 

bariere (economice sau 
de altă natură) care să îl 
împiedice pe furnizor să 
substituie activul cu alte 
active alternative pe 
durata contractului de 
leasing. 

Conf. univ. dr. 
Nicolaescu Cristina - 
Raportările financiare, 
tehnologia informaţiei şi 
principiul pragului de 
semnificaţie.  

În condiţiile 
informatizării prelucrării 
şi prezentării informaţiilor 
din contabilitate, 
situaţiile financiare ar 
putea fi mult mai 
detaliate şi ar putea 
prezenta mai multe 
informaţii utilizatorilor. În aceste condiţii problema care se pune este cât de multe informaţii sunt ”prea multe”.  
Aceste aspecte sunt prevăzute de principiul pragului de semnificaţie. 
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Conform OMFP 3055/2009, secţiunea 7, punctul 47 principiul pragului de semnificaţie presupune ca: 
”Valoarea elementelor de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi 
combinată dacă: 

(a) acestea 
reprezintă o sumă 
nesemnificativă, în 
înţelesul pct. 9; sau 

(b) o astfel 
de combinare oferă 
un nivel mai mare 
de claritate, cu 
condiţia ca 
elementele astfel 
combinate sa fie 
prezentate separat 
în notele explicative. 

Aplicarea 
acestui principiu 
conduce: 

- fie la 
simplificarea 
situaţiilor financiare 
prin gruparea 
informaţiilor cu grad 
de semnificaţie mai redus, 

- fie la completarea informaţiilor din bilanţ şi contul de rezultate în notele explicative ce însoţesc bilanţul 
şi contul de rezultate. 

De asemenea, aplicarea acestui principiu are scopul unei informări corecte şi eficiente a utilizatorilor 
externi care să-i ferească de interpretări greşite şi de luarea unor decizii eronate.  

 Pe parcursul a două zile de dezbateri, cei peste 130 de participanţi au primit informaţii despre 
tehnologia informaţională între necesitate şi raţionament profesional, s-au purtat discuţii, s-au lămurit anumite 
concepte.                                      

 

ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII 

ÎN  ZILELE  DE  01-02.10.2014 

 

În  zilele de  01-02.10.2014  a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  sala  de curs  

CECCAR ,,Dimitrie Cameniţă ’’.  La  această  întâlnire au  participat în ziua de 01.10.2014 – 50 membri experţi 

contabili şi  în  ziua  de  02.10.2014 –34 membri  contabili  autorizaţi. 
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În prima parte a întâlnirii d-nul  prof.dr.univ. Mateș Dorel a prezentat aspecte privind  organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în vederea întocmirii  și  

prezentării situațiilor financiare anuale. Întocmirea situațiilor financiare anuale, reprezintă un proces complex 

de agregare a datelor în vederea construirii indicatorilor economico-financiari privind poziția financiară și 

performanțele obținute de către entitate. 

 

În cadrul lucrărilor preliminare pentru întocmirea situațiilor financiare, inventarierea are ca scop principal 

stabilirea situației reale a tututor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a 

bunurilor și a valorilor deținute cu orice titlu, de către entitate. Evaluarea activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii se  face la nivelul valorii contabile, actuale (juste) denumită valoare de inventar, la valoarea contabilă 

dacă aceasta este mai mică decat valoarea actuală(justă) și la valoarea actuală (justă) în situația inversă. 

Documentele contabile specifice inventarierii sunt listele de inventariere care curprind  in principal, perioada de 

gestiune inventariată, persoanele care au facut inventarierea, plusurile și minusurile constatate, compensările 

efectuate, bunurile depreciate, creanțele și datoriile incerte, constituirea și regularizarea provizioanelor și 

ajustările de valoare, regularizarea amortizărilor, alte elemente specifice inventarierii. Procesul verbal privind 

rezultatele inventarierii are următoarele elemente: data întocmirii, numele și prenumele persoanelor din  comisia 

de inventariere, numarul și data deciziei  comisiei de inventariere, gestiunea inventariată, data începerii și 

terminării  inventarierii, rezultatele inventarierii, concluzii și propuneri, privind plusuruile și lipsurile constate, 

persoanele vinovate, volumul stocurilor depreciate, fără mișcare, fără desfacere asigurată, propuneri de scoatere 

din funcțiune a imobilizărilor corporale și necorporale, scotere din uz a materialor de natura obiectelor de 

inventar, declasare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea conservarea, asigurarea integrității 

bunurilor și alte aspecte legate 

de gestiunea inventariată. 

Rezultatele inventariereii 

elementelor de natura 

activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii, grupate 

după natura lor, conform 

posturilor bilanțiere se înscriu 

în registrul de inventar, care 

este o recapitulație a 

elementelor inventariate. În 

continuare s-au prezentat 

câteva studii de caz privind 

regularizarea plusurilor și 

minusurilor de inventar, 

modul de calcul și de 

înregistrare a amortizării 

activelor imobilizate, ajustări 

pentru deprecierea 

elementelor de active neamortizabile, situații privind constituirea de provizioane, pentru acoperirea pierderilor 

sau pentru cheltuieli, diferențe de curs valutar, evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, ajustări pentru 
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elementele de natura datoriilor și înregistrarea acestora în contabilitate, delimitarea în timp a cheltuielilor și 

veniturilor aferente exercițiului. Lucrările de inventariere și contabilizare e regularizărilor de inventar se 

finalizează cu o nouă balanță a conturilor necesară pentru determinarea rezultatului exercițiului și asigurarea 

elementelor necesare întocmirii bilanțului contabil.  În partea a doua a întrunirii D-nul Popa Vasile Ioan, formator 

C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale:  

ORDIN 1104 /2014 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. 

(5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către 

structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice; Ordinul MFP nr. 1154/2014 - Procedura de 

comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si persoanele fizice; Ordinul MFP nr. 

1154/2014 - Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre ANAF si 

persoanele fizice; Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie 

economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii 

fiscal-bugetare nr. 69/2010; ORDIN 728 /2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a 

implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul 

ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 596/2014;  Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizării 

semnăturii electronice extinse la derularea formalitătilor vamale pentru mărfurile introduse in și scoase din 

Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania; ORDIN 1210 /2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei 

fiscale centrale nr. 5/2014; Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

(reducerea cotelor CAS pentru angajatori) a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septmebrie 2014; 

Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (reducerea cotelor CAS pentru 

angajatori) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 687 din 19 septembrie 2014;  

Reglementările prezentate au fost dezbătute și exemplicate pentru o mai bună înțelegere și aplicare de 

către membrii. 

 
 

 

FILIALA CECCAR BACĂU 
 

 În data de 30 octombrie 2014, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR 

Bacău s-a desfăşurat Masa rotundă cu tema:  <"Expertiza contabilă judiciară între 

reglementarea legală și practica profesională">, avându-l ca moderator pe dl. Bulinschi 

Marcel – Președinte Consiliu Filiala CECCAR Bacău.   

Organizatori:  C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău 

Participanți la eveniment: 

 ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE  Bacău  - Dragoș BADIOIU – director                         

 BCCO -  SCFTSB Bacău - Adrian SAVA – Șef serviciu 

 SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR Bacău 

 TRIBUNALUL BACĂU 

 - Ioan POPA - Comisar șef  

 - Dorin MELINCIANU – Director  economic 
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 D.N.A. - Cristian BECA - Specialist 

 

 Din partea filialei CECCAR Bacău  au  participat d-l Constantin PASTRAV – Dir. Executiv 
filiala,  d-l Mihai SCHIOPU – Auditor de calitate, iar din partea Ziarului ,, Desteptarea’’ d-l 
Petru DONE. 

34  membri ai filialei – experți contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari 

Mediatizarea evenimentului s-a făcut prin invitaţie scrisă transmisă oficialităţilor şi prin  e-

mail-uri transmise membrilor experți contabili înscrişi în GEJ. 

În presa locală, evenimentul a fost mediatizat prin următoarele articole: 
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 „Experții contabili judiciari cer mai mult respect pentru munca lor ’’ – în Ziarul 

„Deşteptarea”, 30 octombrie 2014; 

     Problemele prezentate  s-au axat pe următoarele puncte: 

1. Cu privire la dispunerea expertizelor, numirea experților contabili judiciari și 
stabilirea obiectivelor: 
 

 În unele cazuri au fost numiți experți contabili care nu aveau specializarea înscrisă în tabloul 
GEJ înaintat de CECCAR Ministerului Justiției; 

 Există cazuri când numirea experților contabili se face pe baza unor liste din anii anteriori și nu 
pe baza listei experților care pot efectua expertize contabile judiciare care se comunică anual 

organelor cu atribuții 
jurisdicționale ; 
 Există nemulțumiri 
din partea experților 
contabili care nu au 
făcut nicio expertiză; 
 Au fost semnalate 
cazuri când prin 
adresa de comunicare 
se dispune și 
notificarea expertului 
încuviiințat să participe 
la efectuarea 
expertizei, indicându-
se ca aceasta să se 
facă la adresa sediului 
social al părții care a 
solicitat acest lucru; de 
asemenea, în 
comunicare nu se face 
referire la încheierea 
de ședință prin care a 
fost numit expertul 

contabil iar încheierea de ședință nu există la dosarul cauzei; 
 Pentru suplimente de expertiză, obiecțiuni la rapoartele de expertize  sau unele lămuriri 

solicitate, comunicarea cu experții să se facă în mod operativ (în interesul soluționării cauzelor) 
prin intermediul internetului (căsuța de mail) ; 

 Nu se pune în vedere părților, de a se învoi asupra numirii experților, și numai când acest lucru 
nu se relizează, numirea acestora de către instanța de judecată să se facă prin  alegerea din 
tablou; 

 Comunicarea prin care se aduce la conoștință expertului contabil c a fost numit pentru 
efectuarea unei lucrări de expertiză contabilă se face cu întârzieri  de cinci, opt  sau chiar zece 
zile, ceea ce pune expertul contabil în situația de a solicita  din start un nou termen pentru 

depunerea raportului; 
 Stabilirea obiectivelor, nu în toate cazurile se face de către instanța de judecată prin încheiere 

de ședință, făcându-se trimitere la file din dosarul cauzei, unde sunt stabilite obiective de către 
părți sau avocații acestora, care de cele mai multe ori nu sunt clare, concise, fără echivoc și fără 
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a solicita expertului contabil să se  pronunțe asupra încadrărilor legale a faptelor supuse 
judecății, sau obiective care nu au legătură cu cauza; 

 În unele cazuri, părțile sau avocații stabilesc obiective care n-au nicio legătură cu cauza supusă 
judecății sau nu sunt de competența expertului contabil, instanțele acceptând astfel de situații 

 În majoritatea cazurilor, obiecțiunile formulate de părți nu sunt fundamentate și exced 
constatărilor și concluziilor experților. Totuși, instanțele solicită răspuns în scris experților asupra 
așa ziselor obiecțiuni, pierzându-se mult timp pentru acest lucru. Precizăm că munca experților 
, în acest caz,  nu este remunerată; 

 Se dispune ,,refacerea” expertizei contabile. În Codul de procedură civilă nu există o astfel de 
prevedere. A reface înseamnă a-i sugera expertului contabil să-și schimbe opinia inițială, 
devenind astfel foarte subiectiv. Acest lucru se realizează, de obicei, prin întocmirea unui 
supliment la raportul întocmit inițial de expertul contabil pe baza obiecțiunilor formulate de părți 
sau avocații acestora. Codul de procedură civilă prevede ,,întregirea” expertizei contabile prin 
stabilirea de către instanța de judecată de obiective noi sau colaterale celor stabilite anterior, 
atunci când apar documente justificative care nu au fost avute în vedere la efectuarea expertizei 
inițiale; 

 Se dispune refacerea raportului de expertiză cu aceleași obiective motivat de neconvocarea 
părților; 

 În unele cazuri, solicitarea expertizei contrarie nu este motivată, astfel cum prevede Codul de 
procedură civilă; 

 Lipsa de solicitudine din partea unor instanțe de judecată la cererile experților contabili privind 
clarificarea conținutului obiectivelor, în special a celor formulate de părți sau de avocații 
acestora, știut fiind ca experții contabili nu au posibilitatea de a face observații cu privire la 
formularea obiectivelor (întrebărilor) la care trebuie să răspundă;   

 În unele cazuri, deși experții numiți au făcut cunoscut în scris instanței că se află în stare de 
incompatibilitate (conflicte de interese), au fost obligați, de organul care i-a numit, să efectueze 
lucrarea de specialitate. În această situație , experții contabili au săvârșit o abatere disciplinară 
care este sancționată (potrivit normelor organismului profesional CECCAR) cu suspendarea 
dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de la 6 luni la un an. 

2. Cu privire la onorarii: 

 Nici la această dată nu cunoaștem criteriile care stau la baza stabilirii  cuantumului acestora; 
 Ținând cont că la multe instanțe din țară s-au stabilit și afișat în mod oficial onorarii minimale, 

solicităm ca acest lucru să se realizeze și la nivelul instanțelor de pe raza județului Bacău;  
 În cele mai multe cazuri stabilirea onorariilor nu se face în funcție de complexitatea lucrării și 

volumului de muncă depus de expertul contabil, acestea fiind neremuneratorii; 
 Nu se respectă prevederile C.p.c., în sensul că instanța de judecată nu convoacă o audiere în 

camera de consiliu în cadrul căreia să solicite expertului contabil să se pronunțe cu privire la 
costul estimativ al lucrării ce urmează a fi efectuată; 

 Prin încheierile de ședință în cele mai multe cazuri nu se specifică că onorariul este provizoriu, 
situație în care expertul contabil, deși solicită pe baza notei de evaluare suplimentarea acestuia, 
instanța de judecată nu pune în discuție cererea expertului; 

 În ordonanțele de efectuare a expertizelor contabile emise de organele de cercetare penală nu 

se specifică cine plătește onorariul pentru expertiză; 
 În situațiile în care se pune în discuție cererea expertului și se aprobă suplimentarea onorariului 

(puține la număr), aceasta nu se face prin încheiere executorie data cu citarea părților, și nu se 
dispune plata până la pronunțarea hotărârii instanței de judecată. În această situație părțile în 
cauză nu depun diferența de onorariu și eventual contravaloarea celorlalte cheltuieli ocazionate 
de efectuarea expertizei contabile prevăzute de OG nr.2/2000, expertul contabil fiind pus în 

situația de a nu încasa valoarea muncii prestate și a recupera cheltuielile efectuate; 
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 Nerespectarea  de către organele cu atribuții jurisdicționale a prevederilor legale cu privire la 
pronunțarea  asupra sumei definitive a onorariului solicitat de expert, înștiințarea părții despre 
suma rămasă de plată și punerea în vederea acesteia să efectueze plata în contul biroului local 
în termen de 5 zile de la înștiințare.    

 3. Cu privire la expertizele dispuse de organele de cercetare și urmărire penală: 

 Când se dispune efectuarea unei expertize contabile, la termenul fixat pentru aducerea la 
cunoștință părților a obiectului acesteia și a întrebărilor sau obiectivelor la care trebuie să 
răspundă expertul, în unele cazuri, acesta nu participă împreună cu părțile din dosar, aceștia 
având dreptul să facă observații cu privire la conținutul întrebărilor (obiectivelor) și să ceară 
modificarea sau completarea lor; 

 Nu în toate cazurile se înscrie în ordonanță dacă la efectuarea expertizei contabile urmează să 
participe și părțile sau în ce condiții se poate lua legătura cu acestea pentru a da expertului 
contabil explicațiile necesare, având în vedere că expertul contabil nu are voie să ia legătura cu 

părțile decât cu 
încuviințarea 

organului de 
cercetare penală; 
 Nu în toate 
cazurile obiectivele 
la care trebuie să 
răspundă expertul 
contabil sunt clare, 
concise, fără 
echivoc și fără a se 
solicita acestuia să 
se pronunțe asupra 
încadrărilor legale 

ale faptelor;  
 Se stabilesc 
obiective care nu au 
legătură cu cauza 
sau care nu au 
drept suport 

documentele 
primare și 
înregistrarea în 

contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor, știut fiind că, în elaborarea lucrărilor, expertul 
contabil trebuia să folosească metode specifice științei contabilității; 

 Se stabilesc obiective la care trebuie să răspundă expertul contabil în legătură cu operațiuni ce 
au loc după data dispunerii expertizei contabile; 

 Pentru soluționarea unor cauze similare se stabilesc obiective șablon, fără a se examina dacă 
în contabilitatea învinuitului au avut loc sau înregistrat astfel de operațiuni; 

 Neluarea în unele cazuri de măsuri privind punerea la dispoziția experților contabili de către 
învinuiți, a materialului documentar necesar efectuării expertizei contabile: 

 Neapelarea la serviciile mai multor experți contabili și utilizarea numai a unor experți, ceea ce a 
condus la apariția unor nemulțumiri din partea profesioniștilor contabili care se simt marginalizați 

de organele beneficiare ale expertizelor contabile.     
 Persoanele participante - reprezentanţi ai instituţiilor, ca beneficiari ai expertizelor contabile 

judiciare dar şi experţii contabili – au apreciat întâlnirea ca fiind deosebit de utilă prin expunerea directă 
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a dificultăţilor întâmpinate, cât şi prin promisiunea rezolvării acelor aspecte care obstrucţionează, în 

final, buna desfăşurare a actului de justiţie. 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 

 
În luna octombrie au fost efectuate, pe lângă activitatea curentă, următoarele lucrări: 

- Înscrisă pe linia - devenită tradiţională  - a întâlnirilor lunare, cu membrii filialei şi economişti 

de la diverse entităţi din judeţ, 

întalnirile din după-amiaza zilei de 

miercuri 01 octombrie şi joi 03 

octombrie, cum era de aşteptat au 

stârnit un mare interes, confirmat de 

o asistenţă nu doar consistentă 

numeric, cât mai ales avizată, sub 

aspectul competenţelor în materie.  

Întâlnirile din această lună şi-

au propus să continue dezbaterea 

noului Cod etic al profesioniştilor 

contabili, prevederile referitoare la 

spălarea banilor, ultimele 

reglementări financiar-contabile 

apărute de la ultima întâlnire. Aceste 

întâlniri s-au desfășurat sub forma 

unor mese rotunde având ca temă 

“Ultimele modificări privind Codul 

fiscal, Codul etic al profesioniştilor 

contabil, marketingul serviciilor 

profesionale”. 

Atât prezentările, cât şi multitudinea problemelor specifice, pe marginea acestora, ridicate de 

participanţi, au evidenţiat preocupările profesioniştilor contabili faţă de corecta interpretare şi aplicare 

a acestor  reglementări. 
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La aceste întâlniri au participat aproximativ  198 de membri şi stagiari.  

- Am organizat şi asigurat condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei de Birou Permanent ţinute în 

data de 28 octombrie 2014, în cadrul acesteia a fost analizată şi aprobată Decizia nr. 14/58 din 

28.10.2014, care a fost transmisă secretariatului organelor de conducere; 

- Am continuat acţiunea de atragere a absolvenţilor programelor de master. În luna octombrie 

au fost transmise 11 dosare privind echivalarea examenului de admitere; 

- În data de 18 octombrie, la sediul filialei s-a desfăşurat evaluarea semestrială a stagiarilor din 

anul lll de stagiu 

- În aceasta lună s-au desfăşurat în cadrul filialei următoarele cursuri de pregătire profesională: 

- Reglementări contabile naţionale în domeniul agriculturii în perioada 29 septembrie - 

01 octombrie 2014. 
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- Înţelegerea şi aplicarea Standardelor profesionale emise de Corp, în perioada 02-04 

octombrie 2014 

- Aspecte privind accesarea, implementarea şi managementul contabilităţii proiectelor cu 

finanţare europeană, în perioada 2014 – 2020, în intervalul 06 – 08 octombrie 2014 

- Doctrină şi deontologie profesională în perioada 09 – 11 octombrie 

- Informaţii financiare pentru conducere în perioada 27- 30 octombrie 

- Audit şi certificare în perioada 31 octombrie – 02 noiembrie. 

În data de 17 octombrie, delegaţia filialei a participat la Conferinţa Extraordinară CECCAR.       

În seara zilei de 24 octombrie 2014,  preşedinte  filialei, în calitate de membru al comisiei de 
jurizare, din partea CECCAR, filiala Bihor, a participat la festivitatea de premiere a firmelor 
clasificate în Topul Firmelor din judeţul Bihor, acţiune organizată de Camera de Comerţ şi 
Industrie a judeţului Bihor 
 Filiala Bihor a fost centru de examen la care a fost arondată filiala Satu Mare pentru 

desfăşurarea examenului de acces la stagiu organizat în zilele de 5 şi 12 septembrie. 

 

 

 

 



Octombrie,   Nr. 10/ 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

35                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
„Femeia antreprenor - Rolul educaţiei antreprenoriale în viaţa IMM-urilor” 

 
                 În cadrul Săptămânii Europene a IMM-urilor desfășurate în perioada 29 septembrie - 5 
octombrie s-a organizat de către filiala CECCAR evenimentul cu tema „Femeia antreprenor - Rolul 
educaţiei antreprenoriale în viaţa IMM-urilor”, cuprins în Programul activităților aplicabile la nivel 
teritorial aprobat de Conferința Națională 2014, în colaborare cu Centrul de studii economice Brăila din 
cadrul Universității Constantin Brâncoveanu.  

Acțiunea 
organizată a atins 
următoarele obiective: 
promovarea profesiei 
contabile la nivel local, 
prezentarea măsurilor 
de sprijin pe care le 
oferă UE şi autorităţile 
locale, regionale şi 
naţionale IMM-urilor şi 
microîntreprinderilor; 
colaborarea tripartită 
între CECCAR, mediul 
universitar și instituțiile 
publice la nivel local.  

  Conducerea 
filialei a întreprins  
următoarele acțiuni 
necesare bunei 
organizări: 

1. Locația desfaşurării 
evenimentului: Aula 
Universităţii 
„Constantin 
Brâncoveanu” - Brăila 

2. Data şi ora: 2 
octombrie 2014 , orele 
15.00 – 17.00.  

3 . Invitați 

          Conducerea 
executivă a transmis 
invitații: 
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- Membrilor – prin poșta electronică; 
- Întreprinzătorilor locali – prin poșta electronică și în plic în format hârtie; 
- Vorbitorilor și altor instituții locale – în plic în format hârtie. 

 
  Au răspuns invitației de participare d-na Camelia Drăgan, Preşedinte al Asociaţiei pentru 

Antreprenoriat din România, dl. Mircea Florin, Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere 
Brăila, Cristiana Surdu, reprezentant Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila, d-na Anca 
Constantin, Director Executiv al Direcţiei Regionale de Statistică Brăila, antreprenori, 32 profesionişti 
contabili membri CECCAR, cadre didactice, studenţi.  
 

4. Materiale publicitare realizate  

     Au fost realizate următoarele materiale publicitare în vederea promovării evenimentului: afiș 
color aplicat la intrarea în Aula universității și la intrarea în clădire și în sediul filialei CECCAR, invitații 
cu însemnele color ale organizatorilor, pliante dedicate evenimentului din Săptămâna europeană a 
IMM-urilor; broșuri de prezentare CECCAR. 

     Electronic: prezentări electronice având însemnele Săptămânii europene a IMM şi ale 
organizatorilor  proiectate pe ecranul din sală în cadrul evenimentului. 

5. Acțiuni mediatice 

  Simpozionul a fost mediatizat pe site-ul filialei, s-a publicat un articol în Ziarul local Brăila nr. 
1571/04-07.10.2014 și urmează a fi publicat un articol referitor la eveniment și în ziarul Dialog 
studențesc brâncovenesc (editat de Univesitatea Constantin Brâncoveanu).  

6.Vorbitori. Concluzii     

Dezbaterea a fost condusă de d-na Paula Ştefănescu, Preşedinte al CECCAR Filiala Brăila și 
d-na Vechiu Camelia, Decan al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila. 

 

6.1-Discursul introductiv- Președintele filialei CECCAR BRĂILA dna Paula Ștefănescu a 
prezentat câteva dintre calităţile 
pe care trebuie să le aibă un 
antreprenor: viziune; inteligenţă 
şi creativitate; perseverenţă şi 
determinare; responsabilitate; 
gândire pozitivă; pasiune pentru 
propria afacere. D-na 
Ştefănescu a precizat că un 
prim pas pe această cale poate 
fi făcut prin activităţi de 
voluntariat, activităţi ce au fost 
de curând reglementate în ţara 
noastră prin Legea nr. 78/2014 
privind reglementarea activităţii 
de voluntariat în România. 
Statutul de voluntar oferă 
experienţă practică prin 
implicarea în diverse proiecte şi 
activităţi, lucrând în echipă, 
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confruntându-se cu diverse situaţii şi probleme, voluntarii dobândind noi abilităţi, noi cunoştinţe, noi 
atitudini, într-un cuvânt, noi competenţe. 

D-na Camelia Drăgan, Preşedinte al APAR, a subliniat că organizaţia pe care o conduce este 
implicată în sprijinirea iniţiativelor în afaceri, promovând ateliere de lucru adresate antreprenoriatului, 
evenimente de biz-matching, seminarii şi conferinţe pe teme antreprenoriale.  

Iniţiativa se constituie ca unul dintre pilonii importanţi ai antreprenoriatului, iar d-na Drăgan a 
exemplificat câteva astfel de iniţiative ce au avut loc în ultima perioadă în Brăila (crearea incubatorului 
de afaceri la Brăila; punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural al Brăilei prin promovarea 
clădirilor vechi situate în centrul istoric al municipiului, promovarea tradiţiilor populare specifice zonei) 
sau care pot fi exista în viitor: iniţiative ale angajatorilor de a solicita universităţilor absolvenţi având 
competenţe în anumite domenii; iniţiativa tinerilor de a dezvolta afaceri cu finanţare prin fonduri 
europene. 

Trecerea de la statutul de salariat la cel de antreprenor presupune însă şi mult efort. Sentimentul 
că îţi aduci contribuţia la dezvoltarea comunităţii locale, că asiguri locuri de muncă, implică multă 
muncă şi responsabilităţi pe care un antreprenor trebuie să şi le asume. Femeile antreprenor pot face 
multe lucruri în timp scurt (sunt mame, soţii, gospodine) iar realităţile din prezent demonstrează că pot 
face şi afaceri.  

Nu trebuie însă pusă în plan secundar necesitatea de a ne educa în permanenţă, investiţia în 
educaţia antreprenorială conducând la dezvoltarea atitudinilor, abilităţilor şi cunoştinţelor în ceea ce 
priveşte comportamentul antreprenorial de succes.  

D-na decan Camelia Vechiu a arătat că statutul de antreprenor presupune iniţiativă, curajul 
asumării riscurilor, atitudinea critică, creativitatea şi o gândire orientată spre rezolvarea problemelor şi 
mai puţin spre găsirea unor vinovaţi. Din experienţa de la catedră se desprinde cu certitudine faptul că 
tinerii brăileni sunt dornici să înveţe, sunt ambiţioşi şi dau dovadă de tenacitate. Tocmai din aceste 
motive ei trebuie motivaţi să rămână în Brăila şi să devină antreprenori care să contribuie la dezvoltarea 
comunităţii locale. Statisticile confirmă faptul că este nevoie de mult efort din acest punct de vedere: la 
sfârşitul anului 2013, doar circa 7.000 de societăţi comerciale din Brăila au depus situaţii financiare 
anuale. 

A fost invitată să ia cuvântul dna director a Direcției de Statistică Brăila Dna Anca Constantin 
pentru a prezenta datele statistice la nivel local. Dna a menționat că deține informații doar la nivelul 
anului 2012 și nu sunt 
relevante.  

A luat cuvântul D-
na Carmen Tamaşi-
Klaus, Director Executiv 
al CECCAR Filiala Brăila 
și a menționat că în baza 
datelor primite de la 
AJFP filiala a întreprins o 
analiză și a rezultat că la 
nivelul anului 2013 
figurau 7.243 de societăţi 
comerciale în judeţul 
Brăila care au depus 
situaţii financiare anuale 
la 31.12.2013. Din 
acestea, 6.900 societăți 
care au avut activitate în 
exerciţiul financiar 2013, 
doar 359 au avut o cifră 
de afaceri mai mare de 
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700.000 EUR. Transpunerea în legislaţia ţării noastre a prevederilor Directivei 34/2013 a Parlamentului 
European şi a Consiliului Europei privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi va conduce la modificarea criteriilor de clasificare 
a întreprinderilor în microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii şi întreprinderi mari. De 
exemplu, microîntreprinderile vor fi considerate cele care îndeplinesc două dintre următoarele criterii: 

a) totalul bilanţului: 350.000 EUR;  
b) cifra de afaceri netă: 700.000 EUR;  
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.   
Astfel, o parte dintre IMM-uri va trece la categoria microîntreprinderilor, ceea ca va avea ca 

implicaţie creşterea ponderii microîntreprinderilor şi scăderea procentului de IMM-uri.   
Dl. Florin Mircea, Director General al Administraţiei Zonei Libere, a punctat un aspect esenţial, 

şi anume faptul că unii antreprenori, atunci când încep o afacere, nu au un plan de afaceri detaliat, 
bine pus la punct. Alţii nu au o cultură antreprenorială, nu s-au educat pentru a dobândi cu adevărat 
statutul de antreprenor. Deci, astfel de evenimente care promovează antreprenoriatul sunt binevenite 
în comunitate, deoarece facilitează comunicarea între oamenii de afaceri, reprezentanţii asociaţiilor de 
IMM-uri, reprezentanţii instituţiilor financiare, viitori antreprenori şi alţi factori direct interesaţi. 

O comunitate puternică de afaceri la Brăila poate începe de la un nucleu mic, bazat, de exemplu, 
pe potenţialul agricol al zonei, după care se poate ajunge la o structură dezvoltată de tip cluster. La 
aceasta îşi pot aduce contribuţia şi cele două instituţii de învăţământ universitar care există în oraşul 
nostru, respectiv Universitatea „Contantin Brâncoveanu” prin Facultatea de Management Marketing în 
Afaceri Economice Brăila şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi prin Facultatea de Inginerie şi 
Agronomie. Un prim pas a fost făcut prin crearea incubatorului de afaceri, procesul de selecţie al 
firmelor fiind în plină desfăşurare. Prin intermediul acestei structuri vor fi sprijinite 20 de IMM-uri, prin 
acordarea de facilităţi conform legislaţiei în vigoare, pentru a creşte economic şi ulterior să aducă din 
ce în ce mai mulţi bani la bugetul local. 

D-na Elena Enache, Director al Departamentului de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă din cadrul 
Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, a evidenţiat că misiunea universităţii, în acest context, este 
aceea de a învăţa tinerii să facă antreprenoriat, de a pune bazele culturii antreprenoriale în rândul 

tinerilor, astfel încât aceştia 
să fie motivaţi să rămână pe 
plaiurile natale şi să se 
integreze în comunitatea de 
afaceri locală.  

Câteva dintre 
invitatele în calitate de 
„femei antreprenor” au fost 
d-na Maria Vasile, expert 
contabil, dar şi asociat în 
cadrul Librăriei Carioca 
Brăila, d-na Gina Tudose, 
expert contabil, practician în 
cabinetul propriu de 
expertiză contabilă şi d-na 
Elena Nicoleta Murariu, 
expert contabil, 
administrator al S.C. 
Klassnimar Impex S.R.L. 
Brăila, societate de 
expertiză contabilă. 

D-na Maria Vasile, 
absolventă a Facultăţii de 
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Management Marketing în Afaceri Economice Brăila, în prezent expert contabil dar şi asociat în cadrul 
Librăriei Karioca din Brăila, a pornit pe drumul antreprenoriatului în urmă cu 6 ani. Afacerea pe care o 
gestionează este cea de vânzări de carte, articole birotică - papetarie, accesorii pentru birou, rechizite 
şcolare. D-na Vasile a ales să îşi dezvolte afacerea printr-o metodă de promovare ce vizează educaţia 
copiilor şi a menţionat câteva dintre numeroasele proiecte educaţionale în care Librăria Karioca s-a 
implicat: Târgul de şcoală de la Brăila Mall defăşurat în atmosfera poveştilor lui Ion Creangă, atelierul 
de ceramică din cadrul Clubului de Vacanţă organizat de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila, 
având tematica „Brăila de altădată”, Târgul meşterilor populari de la Casa Petre Ştefănescu Goangă. 
În desfăşurarea atelierelor specifice acestor activităţi au fost implicaţi şi alţi parteneri, cum ar fi Scout 
Centrul Local Brăila, S.C. Fanyon S.R.L., ING Asigurări. Acest fel de promovare are un impact pe 
termen lung, dar, cu siguranţă dă rezultate.  

D-na Gina Tudose, expert contabil, este în prezent practician în cabinetul propriu de expertiză 
contabilă, care, de altfel, a obţinut locul I în topul societăţilor de expertiză contabilă, după cifra de 
afaceri şi numărul de salariaţi, fiind premiat în cadrul Zilei Contabilului, eveniment organizat de 
CECCAR Filiala Brăila în data de 21 septembrie 2014. D-na Tudose „şi-a luat viaţa în propriile mâini”, 
după cum chiar dumneaei s-a exprimat şi consideră că femeile au puterea de a ieşi din „zona de 
confort” pentru a trece la starea de „a făptui”.  

În antreprenoriat, trebuie să faci faţă zilnic provocărilor, de aceea este esenţial să lucrezi într-o 
echipă bine închegată. Pentru d-na Tudose, salariaţii săi sunt colegi de la care are în permanenţă de 
învăţat câte ceva. De asemenea, clienţii sunt foarte importanţi, iar implicarea sa şi a echipei sale în 
activitatea desfăşurată este totală. Sfatul dumneaei pentru cei ce doresc să demareze o afacere este: 
„Dacă aveţi un vis, trebuie să îl bugetaţi şi să îl realizaţi !”.     

D-na Elena Nicoleta Murariu, manager al unui cabinet de expertiză contabilă, este antreprenor 
de doar 6 luni, după ce 10 ani a fost salariat al unei bănci şi a acumulat experienţă, care, în prezent, îi 
este de mare folos. D-na Murariu a subliniat faptul că în antreprenoriat este necesar să te educi în 
permanenţă, educaţia fiind o investiţie în sine. În acest domeniu concurenţial, trebuie să cunoşti foarte 
bine legislaţia, să fii creativ, să oferi clienţilor soluţiile cele mai bune. „Să ne educăm pentru a educa!” 
este motto-ul după care îşi ghidează astăzi activitatea.    

Calităţile femeii antreprenor au fost evidenţiate de d-na Gianina Ciorăşteanu, lector doctor în 
cadrul Universităţii ”Constantin Brâncoveanu”: viziune, creativitate, dinamism. Pentru a dobândi aceste 
calităţi, educaţia în antreprenoriat trebuie să înceapă de timpuriu, de pe băncile şcolii, să continue pe 
parcursul studiilor universitare şi 
apoi pe tot parcursul vieţii. În afară 
de educarea tinerilor, este necesară 
educarea întregii societăţii în care 
trăim, în sensul că este nevoie de o 
viziune pozitivă faţă de oamenii de 
afaceri. 
 
 
8. Concluzii și încheiere . 

Rezultatele dezbaterii au fost 
apreciate de participanţi ca fiind 
pozitive, evenimentul prezentând 
antreprenoriatul drept o alternativă 
de carieră şi dezvoltare personală şi 
punând în lumină imaginea reală a 
antreprenoriatului feminin – creator 
de valoare şi de locuri de muncă. 
       În încheiere, președintele filialei 
CECCAR BRĂILA, dna Paula 
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Ştefanescu a mulțumit tuturor celor prezenți pentru participare, a concluzionat afirmând că materialele 
prezentate au avut un conținut foarte interesant și vin atât în sprijinul activităților profesionale ale 
membrilor, dar și a mediului de afaceri și comunității locale.  
  

 

În perioada 28 – 31.10.2014 intitulată “Săptămâna întâlnirilor profesionale pentru membri” 

s-au organizat și desfășurat mese rotunde, dezbateri profesionale și întâlniri cu membrii filialei. 

Temele care s-au dezbătut în cadrul acestor întâlniri s-au referit în principal la: 

În data de 28 octombrie a avut loc la sediul filialei masa rotundă cu tema Expertiza contabilă în 

practica judiciară, la care au participat un număr de 30 experți contabili, membri GEJ. Cu acest prilej, 

auditorul de calitate a prezentat principalele concluzii desprinse din activitatea de expertiză contabilă, 

astfel: 

- conținutul obligatoriu al încheierilor de ședință și/sau a Ordonanțelor de numire a 
experților contabili în cauze civile/penale; 

- descrierea obiectivelor stabilite de beneficiarii expertizelor și elaborarea concluziilor – 
norma 3514.1 
conform căreia 
expertul contabil 
nu trebuie să 
prezinte mai mult 
decât i se cere, 
...dar nici mai 
puțin. Obiectivul 
trebuie tratat în 
totalitatea lui și nu 
parțial; 

- opiniile diferite ale 
expertului numit și 
a celui 
recomandat 
trebuie să fie 
cuprinse în 
aceeași lucrare, 
fie că este vorba 
de un raport de 
expertiză 
contabilă, de 
supliment la 
raport sau 
răspuns la obiecțiuni;  

- efectuarea documentării la fața locului să se facă numai asupra documentelor care au 
legătură cu cauza, fără a prezenta părții care le deține eventuale concluzii preliminare. 
Părțile în cauză sunt obligate să pună la dispoziția expertului materialul documentar 
necesar pentru efectuarea expertizei contabile; 

-  respectarea întocmai a modelului de raport de expertiză contabilă prevăzut de 
Standardul profesional nr. 35; 

- respectarea principiilor confidențialității și a conduitei profesionale față de colegi. 
În data de 29 octombrie a avut loc la sediul filialei masa rotunda cu membri pentru dezbaterea 

Proiectului de modificare a Legii contabilității apărut pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și 
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prelucrarea Regulamentului asociațiilor de proprietari aprobat de Primăria Brăila la nivel local, la care 

a participat un număr de 32 membri. Cu această ocazie s-au punctat principalele modificări care vor 

putea fi aduse Legii contabilității, astfel: 

- importanța și necesitatea modificării Legii 82/1991 în conformitate cu prevederile 
Directivei nr. 34 a Uniunii Europene; 

- abrogarea aliniatelor 11 – 14 ale articolului 5 privind organizarea și conducerea 
contabilității persoanelor care înregistrează o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei 
a sumei de 35.000 euro; 

- completarea art. 10 cu definiția clară a persoanei împuternicite să îndeplinească funcția 
de director economic sau contabil șef; 

- abrogarea alin 12 al art. 28 privind semnarea situațiilor financiare și a raportărilor 
contabile pentru persoanele care înregistrează o cifră de afaceri netă sub echivalentul în 
lei a sumei de 35.000 euro; 

- completarea art. 32 cu obligația membrilor organelor de administraţie, de conducere şi 
supraveghere ale persoanelor juridice de a asigura ca, pe lângă situaţiile financiare 
anuale și raportul administratorilor, să fie întocmit și publicat, potrivit reglementărilor 
contabile aplicabile, şi raportul privind plăţile către guverne, atunci când există obligaţia 
întocmirii acestuia; 

- completarea punctului 9 al art. 41 în sensul că reprezintă contravenție depunerea la 
unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii 
financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar, faptă care se sancționează cu 
amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei conform art. 42, alin. 1, prima liniuță.  

În data de 30 octombrie 2014- a avut loc masa rotundă privind Fondurile europene programe 

POSDRU – noutăți, 

modificări, instrucțiuni. A 

prezentat președintele 

Comisiei de disciplină a 

filialei, dna Gheorghe 

Victoria. Au participat 48 

membri.  

Modificările 
legislative sau instrucțiunile 
POSDRU au vizat: 
-  modificarea platformei de 
încărcare action-web pentru 
documentele necesare 
cererilor de rambursare în 5 
module – persoane fizice, 
persoane juridice; 
-  obligativitatea accesării 
site-ului MF-ului, încărcarea 
informațiilor cu toate 
persoanele cu care 
beneficiarul are relații 
contractuale;  

- corelarea bugetului proiectului cu activitățile realizate, verificarea și certificarea cheltuielilor 
pentru proiect din punct de vedere economic, elementele cuprinse în contractul de finanțare; 

- cuantumul cheltuielilor de cazare, transport aferente bugetului, alte costuri chirii, spații, 
cheltuieli subcontractate și înregistrările contabile aferente 

- diminuarea nivelurilor salariale și limitarea acestora și tipuri de cheltuieli neeligibile; 
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- elaborarea și transmiterea documentelor de raportare (livrabile). 
În data de 31 octombrie a avul loc masa rotundă cu tema Standarde profesionale și deontologie. 

În cadrul acestei întâlniri, la care au participat un număr 27 de experți contabili, auditorul de 

calitate a prezentat următoarele: 

- prevederile Normelor 1044/2010 privind îmbunătățirea activității de expertiză contabilă 
judiciară referitoare la: 

o  înscrierea experților contabili în GEJ; 
o  instruirea, perfecționarea și evaluarea experților contabili judiciari; 
o obligațiile experților contabili judiciari; 
o radierea experților judiciari din GEJ. 
- prevederile Codului etic și ale Standardului profesional nr. 35 în materie de acceptare a 

expertizelor contabile și a comportamentului profesional față de colegi în situația în care au fost 
numiți sau angajați mai multi experți. 

 

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 
 

 

 

  

 

 

 

Evenimente de real interes pentru domeniul economic, financiar, contabil s-au desfășurat pe 

parcursul lunii octombrie 2014. 

 Masa rotundă organizată de filiala CECCAR București, ce a avut loc pe data de 9 octombrie, cu 

tema „Directiva 34/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene – Aşteptări 

şi provocări în evoluţia profesiei contabile” a deschis seria evenimentelor ce au implicat filiala în 

luna octombrie. 

 În ziua de 12 octombrie la nivel național s-a organizat examenul de admitere la stagiul de expert 

contabil pentru contabilii autorizați. Filiala București a mediatizat examenul pentru centrul de examinare 

București atât prin intermediul site-ului, cât și printr-un spot publicitar difuzat la postul RadioLight, dar 

și în paginile cotidianului Curierul Național, prin publicarea unui anunț cuprinzând detalii referitoare la 

condițiile susținerii examenului. 

 CECCAR a organizat prima ediție a Simpozionului Național ”Prof. univ. dr. Marin Toma” în data 

de 17 octombrie, moment la care s-a desfășurat și Conferința Națională Extraordinară a Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din România, pentru alegerea președintelui Consiliului Superior al 

CECCAR, filiala susținând acțiunile menționate prin prezența conducerii, dar și prin prezența unui 

număr considerabil de membri. 

 Filiala CECCAR București a participat la Topul Național al Firmelor Private din România ce a 

avut loc la Palatul Parlamentului, în data de 28 octombrie. 

Pe parcursul lunii octombrie, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 

Continuă s-au desfășurat cursurile ”Auditul financiar şi certificarea situaţiilor financiare. Doctrina 

şi deontologia profesiei contabile”, susţinut de Directorul General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan şi 
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de Preşedintele filialei Bucureşti, lect. univ. dr. Florentin Caloian (29 – 30 octombrie) și “Accesarea, 

Utilizarea, Controlul şi Recuperarea Fondurilor Europene”, susținut de prof. univ. dr. Dumitru 

Graziella Corina (15-16 octombrie). 

La sfârșitul lunii octombrie, în data de 30,  a avut loc seminarul cu tema “Neimpozitarea 

profitului reinvestit”, prezentat de către Lect. univ. dr. Rapcencu Cristian. 

Ca și în lunile precedente, s-a acordat o deosebită atenţie membrilor, aceştia fiind invitați 

săptămânal la întâlniri gratuite menite să lămurească problemele ridicate de participanți, astfel: 

● 9 octombrie, dezbatere profesională pe tema „Directivei 34/2013 a Parlamentului European 

şi a Consiliului Uniunii Europene – Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile” - 

moderator lect. univ. dr. Florentin Caloian; 

● 16 octombrie, întâlnire cu tema “Actualizări privind declararea TVA la nivel naţional” – 

moderator lect. univ. dr. Florentin Caloian; 

● 22 octombrie, întâlnire cu tema “Exemple şi speţe practice privind operaţiunile 

intracomunitare” – moderator lect. univ. dr. Cristian Rapcencu; 

●  30 octombrie, întâlnire cu tema “Auditul financiar între opinie şi asigurare” – moderator 

lect. univ. dr. Florentin Caloian, preşedinte filiala C.E.C.C.A.R. Bucureşti. 

 Pe parcursul întâlnirilor, membrii au adresat specialiștilor întrebări privind aspecte ale 

domeniului economic și contabil, dezbătând alături de aceștia subiecte de real interes. Prin intermediul 

întâlnirilor săptămânale gratuite, filiala București susține membrii în desfășurarea corectă a activității 

și vine în întâmpinarea acestora cu răspunsuri și rezolvări la problemele ridicate. 

 Luna octombrie a fost marcată de o intensă activitate legată de desfăşurarea cursului de 
pregătire a examenului de aptitudini, sesiunea de evaluare semestrială a stagiarilor anului III şi a celor 
care susţin examenul de aptitudini şi de organizarea zilelor de pregătire deontologică şi elaborarea 
lucrărilor profesionale pentru stagiarii anului III. Având în vedere nivelul ridicat de interes arătat de 
stagiari  pentru acest curs, la filiala Bucureşti s-au înscris 459 stagiari, motiv pentru care cursul se 
desfăşoară în două grupe, astfel: grupa I -  22 octombrie – 1 noiembrie şi grupa II - 02 – 12 noiembrie, 
însumând un număr de 88 ore. Pentru a asigura un nivel calitativ superior de pregătire, conducerea 
executivă a filialei, reprezentată de directorul executiv Ec.Elena Boban, a selectat, din rândul lectorilor 
abilitaţi de Corp, persoane cu o deosebită pregătire profesională şi universitară, precum: 

 Director General al CECCAR Ec. Daniela Vulcan – doctrină şi deontologie; 

 Prof. univ. dr. Necşulescu Ecaterina – evaluare economică; 

 Lector univ. dr. Caloian Florentin – contabilitate/ audit; 

 Lector univ. dr. Rapcencu Cristian – contabilitate; 

 Asist. univ. dr. Dobre Florin –  fiscalitate; 

 Lect. univ. dr. Ene Charlotte – drept; 

 Director birou expertize CECCAR – Dimitriu Violeta. 
Un număr de 452 stagiari au fost prezenți la sesiunea de evaluare a stagiarilor anului III, toţi 

promovând atât proba scrisă, cât şi cea orală. 
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 ”Directiva 34/2013 a 

Parlamentului European și a 

Consiliului Uniunii Europene – 

Așteptări și provocări în evoluția 

profesiei contabile”, temă de o 

deosebită importanță, ce a fost 

dezbătută atât în cadrul primei sesiuni 

a Congresului Profesiei Contabile, cât 

și în cadrul Zilei Naționale a 

Contabilului Român, a constituit baza 

discuțiilor întâlnirii cu membrii ce a 

avut loc la sediul filialei CECCAR 

București, în data de 9 octombrie. 

Moderatorul întâlnirii, lect. univ. dr. Florentin Caloian a discutat cu membrii prezenți în sală aspecte 

legate de activitatea financiar-contabilă și de influența Directivei 34/2013 asupra profesiei contabile în 

România. Prin organizarea acestei mese rotunde și a altor întâlniri ce vizează tematica menționată se 

are în vedere implementarea Directivei 34/2013 prin propunerea adăugării sau modificării unor laturi 

descoperite de profesioniștii în domeniu.  

Reglementând și îngrijindu-se în permanență de profesia contabilă din România, CECCAR 

organizează frecvent întâlniri profesionale ce au în vedere progresul continuu al contabilității în țara 

noastră și perfecționarea profesioniștilor din domeniu. 

 

Prima ediție a Simpozionului Național ”Prof. univ. dr. Marin Toma” 

 

Data de 17 octombrie 

2014 a fost marcată de prima 

ediție a Simpozionului Național 

”Prof. univ. dr. Marin Toma”, 

manifestare publică 

desfășurată sub egida Corpului 

Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din 

România. În aceeași zi a avut 

loc, potrivit prevederilor pct. 8 

din Regulamentul de 

organizare și funcționare al 

Corpului,  

Conferința Națională 

Extraordinară a Experților 

Contabili și Contabililor 

Autorizați din România, pentru alegerea președintelui Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. În urma 

votului secret exprimat de către membrii C.E.C.C.A.R. cu drept de vot, participanți la Conferință, a fost 

ales președinte al Consiliului Superior pentru mandatul 2014-2018 prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova. 
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”Mediul de afaceri și profesia 

contabilă. Relația cu legislația fiscală. 

Colaborare și perspective fiabile” 

reprezintă tema evenimentului ce a reunit 

o seamă de specialiști în domeniul 

contabil, economic și fiscal.  

Filiala CECCAR București a fost 

prezentă, așa cum obișnuiește la fiecare 

eveniment de mare importanță, printr-un 

stand de carte, oferind participanților 

posibilitatea să achiziționeze lucrările 

publicat e de editura Corpului. La 

dezbateri au luat parte și membri ai 

filialei, un număr de 80 de experți 

contabili și contabili autorizați înscriși în 

tabloul filialei fiind prezenți la eveniment. 

Dezbaterile au fost moderate de 

președintele interimar al C.E.C.C.A.R., 

prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova. 

Potrivit domniei sale, ”numai printr-o 

colaborare strânsă, bazată pe încredere 

reciprocă și interese comune între 

reprezentanții mediului de afaceri, 

profesionistul contabil, prestator pentru 

mediul de afaceri, și organismele statului 

care reglementează din punct de vedere activitatea din țara noastră este posibil să se asigure o 

dezvoltare economică și socială în consonanță cu interesul public”.  

La eveniment au luat parte, exprimându-și punctele de vedere, Carmen Silvia Soare, 

reprezentantă ANAF, Adriana Badiu, expert contabil și antreprenor, Florin Dobre, secretar general al 

Asociației Internaționale pentru Fiscalitate și Camelia Malama, vicepreședinte C.E.C.C.A.R.  

Una dintre ideile centrale ale dezbaterilor a vizat perfecționarea profesională a personalului 

ANAF, astfel încât să se consolideze încrederea reciprocă între funcționarul public și contribuabil.  

Totodată, s-a acordat o mare atenție procesului de rescriere a Codului Fiscal și a Codului de 

Procedură Fiscală. Directorul general al Corpului, ec. Daniela Vulcan, a pus accentul pe obligația 

profesionistului contabil de a promova principiile și regulile economiei de piață, concurența jucând un 

rol de primă importanță deoarece constituie esența acestei piețe libere. 

Discuțiile s-au desfășurat în mod constructiv, făcându-se propuneri pentru îmbunătățirea 

bazelor de date ale CECCAR astfel încât să nu existe condiții pentru comiterea de erori sau a unor 

acte nelegale. S-au analizat și modalitățile de îmbunătățire a utilizării semnăturii electronice. 

Participanții la Simpozion au argumentat necesitatea eliminării oricărei ambiguități în 

reglementările fiscale, subliniind totodată faptul că numai printr-o claritate deplină a prevederilor actelor 

normative de toate tipurile se poate dispune de o jurisprudență unitară. 

 

 

 



Octombrie,   Nr. 10/ 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

46                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 

Topul Național al Firmelor Private din 

România 

 

Palatul Parlamentului a găzduit cea de-a 

XXII-a ediție a  

Topului Național al Firmelor Private din România 

ce s-a desfășurat în data de 28 octombrie, ocazie 

cu care au fost recunoscute rezultatele obținute 

de firmele din întreaga țară în decursul anului 

precedent. 

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România a participat ca partener 

principal la evenimentul recunoscut ca fiind unul 

de referință pentru mediul de afaceri românesc.  

Filiala C.E.C.C.A.R. București a luat parte 

la eveniment printr-un stand de carte ce a pus la 

dispoziție celor interesați publicații ale Corpului 

menite să asigure pregătirea și buna informare a 

profesioniștilor din domeniul contabil și financiar 

și, totodată, a mediului de afaceri din România. 

Printr-o delegație formată din Directorul General al Corpului, ec. Daniela Vulcan, prof. univ. dr. 

Robert Aurelian Șova, Președinte CECCAR și doi vicepreședinți, Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România și-a exprimat susținerea mediului de afaceri din țara noastră. 

Președintele CECCAR, făcând parte din prezidiul format din personalități de renume de pe scena 

economică românească, a luat cuvântul în cadrul evenimentului considerat de domnia sa drept un 

”eveniment special al celor care au știut să transforme concurențele crizei economice în oportunități 

de afaceri”. ”Prezența CECCAR ca partener oficial al acestui eveniment nu face altceva decât să 

confirme faptul că noi, ca organizație profesională, acordăm o importanță majoră mediului de afaceri. 

Dorim sa creăm un parteneriat cu mediul de afaceri bazat pe sprijin, încredere reciprocă, și sunt 

convins că fiecare dintre dumneavoastră, în cadrul companiilor dumneavoastră ați simțit valoarea 

adăugată și sprijinul profesionistului contabil”, a mai adăugat prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, 

Președintele CECCAR. Totodată, domnia sa i-a asigurat pe cei prezenți că ”CECCAR, ca organizație, 

și profesionistul contabil, ca persoană, vor sprijini întotdeauna dezvoltarea afacerilor”, încheind 

discursul prin adresarea binemeritatelor felicitări tuturor reprezentanților firmelor ce au dat dovadă de 

performanță în anul 2013. 

Performanțele întreprinderilor din România au fost recunoscute și la nivel european, prin 

prezența la eveniment a unor personalități printre care Peter Faross, Secretar General al Uniunii 

Europene a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (UEAPME). Totodată, Președintele 

Comitetului Economic și Social European (CESE), Henri Malosse, a transmis un mesaj video.  

Pe baza informațiilor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în funcție de profitul 

brut, cifra de afaceri, productivitate și performanță în afaceri, au fost acordate o serie de premii firmelor 

ce au obținut rezultate deosebite în anul precedent. 
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Clasamentele au fost 

întocmite cu rigurozitate și 

profesionalism de către cercetători 

și specialiști în domeniul IMM-urilor, 

cadre didactice din cadrul 

Academiei de Studii Economice, pe 

baza metodelor științifice și a 

bunelor practici europene și 

internaționale, folosind datele 

oficiale transmise de Oficiul 

Național al Registrului Comerțului 

privind rezultatele financiare anuale 

ale întreprinzătorilor, declarate în 

bilanțul încheiat la sfârșitul fiecărui 

an. 

Prof. univ. dr. Ovidiu 

Nicolescu, Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), 

a luat cuvântul în deschiderea evenimentului, declarând că ”este esențial ca în ficare an să scoatem la 

iveală contribuția determinantă pe care toate întreprinderile de toate mărimile o au la dezvoltarea 

economică și socială a României”. Potrivit domniei sale, ”analizele realizate de către specialiștii 

CNIPMMR asupra a peste 600.000 de firme care au depus bilanțul în anul 2013 la Registrul Comerțului 

au arătat că, pe ansamblu, întreprinderile în România în 2013 au avut performanțe mai bune decât în 

anul precedent. (...) firmele au continuat să crească PIB-ul, au continuat să crească numărul locurilor 

de muncă și, de asemenea, au generat venituri mai mari la bugetul statului”.  

Premierul Victor Ponta, prezent la eveniment, a declarat: ”Formula atât de des uzitată şi în 

România şi în Europa, întreprinderile mici şi mijlocii - coloana vertebrală a oricărei economii 

performante, este o formulă corectă, nu întotdeauna aplicabilă în România, dar prin activitatea 

dumneavoastră şi a guvernului putem să ajungem în direcţia bună. (…) Noi avem obligaţia să vă 

ascultăm, să găsim împreună soluţiile cele mai bune, să vedem care sunt soluţiile sustenabile (…) şi 

să îndreptăm ceea ce este de îndreptat într-un cadru legislativ şi instituţional care să vă sprijine şi să 

vă stimuleze în continuare”.  

Florin Jianu, Ministrul delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri și Turism a declarat: ”În primul rând, 

dată fiind stabilitatea economiei şi societăţii româneşti mi-am propus ca România în ceea ce înseamnă 

IMM-uri să aibă un obiectiv ambiţios, acela de a deveni în anul 2020 ţara cu mediul antreprenorial cel 

mai favorizant, cel mai atractiv din regiunea de sud-est a Europei. Şi în al doilea rând, mi-am propus 

ca pentru a atinge acest deziderat şi a deveni o economie competitivă să implementăm în economie 

toate instrumentele pe care ţările concurente şi cu o economie avansată le deţin”.   
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 FILIALA CECCAR CĂLĂRAȘI 
 

În perioada 13 – 16 octombrie a.c. filiala C.E.C.C.A.R. Călăraşi a organizat, în sala Primăriei 

Olteniţa, cursul „Audit şi certificare”, cu lectorul autorizat de C.E.C.C.A.R. - domnul profesor lector 

universitar Caloian Florentin. Tema cursului a fost „Evaluarea riscurilor şi reacţia la riscurile evaluate. 

Elemente probante în audit”.  În cadrul cursului s-a dezbătut şi noua Directivă contabilă europeană 

34/2013, prin care se actualizează precedenta directivă contabilă europeană, care are ca scop 

fundamental creşterea gradului de imagine fidelă. Tema a prezentat un deosebit interes în rândul 

membrilor care au dezbătut pe larg diferite aspecte din practică.  

Sâmbătă 18.10.2014 a avut loc la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi întâlnirea cu diverşi 

oameni din mediul de afaceri din cadrul judeţului, la care au participat reprezentanţii firmelor: SC 

Metrosid SA, SC Silcotub SA, SC Navol Olteniţa, SC Tenaris SA, SC Acomed SRL, SC Altlasib SRL, 

etc , dar şi diverse persoane fizice autorizate.  

Domnul director executiv Coman George, a prezentat ultimele noutăţi de carte C.E.C.C.A.R., au 

fost înmânate pliante  în acest sens şi broşura C.E.C.C.A.R. La întâlnire a participat din partea I.T.M. 

Călăraşi, domnul Brezeanu Vasile - Inspector Protecţia Muncii. 

Joi, 23.10.2014, la sediul filialei Călăraşi a avut loc întâlnirea specialiştilor în fiscalitate cu 

membrii filialei. Au participat: domnul Florin Dobre - din cadrul Biroului Fiscalitate CECCAR, doamna 

Soare Silvia Carmen – din partea ANAF, domnul Nicolescu Cornel – preşedintele filialei CECCAR 

Călăraşi, domnul Gheorghe Tudor – auditorul de calitate al filialei, domnul director executiv Coman 

George, precum şi alţi membri. 

Au primit răspunsuri pe loc la diverse întrebări pe teme de fiscalitate, următorii membri: Marin 

Vasilică, Culea Daniela, Naghen Petra, etc. Acţiunea va continua până pe 15 noiembrie a.c. 

În perioada 27 – 29 octombrie a.c. au avut loc la sediul filialei C.E.C.C.A.R., din strada Victor 

Babeş nr. 2, cursurile: „Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă”, cu tema 

„Consideraţii generale: rolul conducerii; dispoziţii relevante de etică; resursele umane; acceptarea 

clienţilor; îndeplinirea misiunii; monitorizarea şi documentarea; sinteză şi aplicaţii” şi „Gestiunea unui 

cabinet de expertiză contabilă”, cu tema „Planificare / Modele de practici şi reţele / Înfiinţarea şi 

dezvoltarea / Relaţiile cu clienţii / Riscuri / Pregătirea succesiunii” cu lectorul autorizat de C.E.C.C.A.R.  

- doamna Necşulescu Ecaterina, care a prezentat în linii mari şi Directiva 34. Au avut loc dezbateri pe 

această temă. 
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FILIALA CECCAR COVASNA 
1. Curs „Standarde profesionale emise de Corp” 

             În vederea realizării acţiunilor cuprinse în programul de activitate a Consiliului filialei pe anul 

2014, respectiv de aplicare a Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă (Standard 

profesional nr.38) în perioada 6 – 7 octombrie 2014 s-a organizat un curs de pregătire profesională cu 

tema „Standarde profesionale emise de Corp”. 

            Având în vedere că Filiala CECCAR Covasna a organizat curs cu tema „Standarde profesionale 

emise de Corp” în cursul anul 2011 am considerat necesar şi oportun organizarea acestui curs care a 

fost ţinut de doamna director executiv Tanko Paraschiva.  

             La acest curs au participat un număr de 129 de membri; în urma comunicărilor cu membrii şi 

din centralizatorul fişelor de evaluare am constatat că acest curs a fost util, orarul zilnic a fost bine 

stabilit, durata cursului a fost suficientă şi au existat condiţii optime pentru derularea cursului.  
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2. Masă rotundă „Reconsiderarea veniturilor din activităţi independente în activităţi 

dependente” 

           Nu de puţine ori în practica de specialitate se întâlnesc cazuri când un venit este considerat 

independent, dar nu îndeplineşte criteriile şi condiţiile impuse de Codul Fiscal pentru această categorie 

de activitate. La cererea membrilor, conducerea filialei a hotărât că ar fi necesară şi oportună 

discutarea anumitelor speţe legate de dispozițiile pct. 2.1. al art. 7 alin. (1) din Codul fiscal care fac 

referire la criteriile care permit reconsiderarea veniturilor drept venituri din salarii. 

          Astfel, în data de 14 octombrie ac., în sala de consiliu al filialei a avut loc o masă rotundă ce a 

avut ca temă „Reconsiderarea veniturilor din activităţi independente în activităţi dependente”, la care a 

fost invitat d-l Pop Tiberius - Şef adjunct administraţie contribuabili mijlocii. 

 

La această întâlnire au fost discutate şi exemplificate cu studii de caz cele patru criterii din 

prevederile pct. 2.1. al art. 7 alin. (1) din Codul fiscal, după cum urmează: 

2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin 

unul dintre următoarele criterii: 

     a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv 

organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum 

ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de 

lucru; 

     b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de 

venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, 

unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, 

nu şi cu capitalul propriu; 
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     c) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale 

beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi 

alte cheltuieli de această natură; 

     d) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru 

incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit. 

Un alt moment important al întâlnirii a fost prezentarea şi discutarea art. 7, Alin.1, punctul 11 din 

norme: „Activităţile desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, care generează venituri din 

profesii libere, precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 

8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi 

reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 2.1 şi 2.2 din Codul fiscal.” 

 

3. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

             În data de 14 octombrie 2014 în sala de şedinţă a filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii 

cu ocazia căreia au fost prelucrate 16 acte legislative apărute în perioada septembrie - octombrie ac.   

 

           Un accent deosebit s-a acordat – OpANAF 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei 

nr. 1 la OpANAF  127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a 

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

privind Codul de procedură fiscală respectiv OpANAF 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cât şi a Legii 
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123/2014, care introduce noile cote de CAS ce se vor aplica atât pentru firme, cât şi în cazul 

persoanelor fizice autorizate (PFA), începând cu 01.10.2014. 

     

FILIALA CECCAR DOLJ 
 La iniţiativa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - C.E.C.C.A.R. 

filiala Dolj, pe data de 7 octombrie 2014 s-a organizat la Craiova, în sala de curs a C.E.C.C.A.R. din 

str. Lipscani nr. 10, seminarul cu tema „Oportunităţi şi exigenţe privind creşterea calităţii şi utilităţii 

expertizelor contabile judiciare”, realizându-se astfel pct. 133 -135 din Programul de activitate al 

Consiliului Superior şi al Consiliilor filialelor aprobat de Conferinţa Naţională a C.E.C.C.A.R. din 14 

martie 2014. 

La acest seminar, la care s-a 

înregistrat un număr de peste 100 

participanţi, au fost invitaţi reprezentanţi 

ai instituţiilor beneficiare a lucrărilor de 

expertiză contabilă judiciară: instanţe, 

parchet, poliţie, organe fiscale, fiind 

prezenţi: 

- Chimoiu Laura Vicepreşedinte Curtea de Apel Craiova 

- Bunea Lucian Preşedinte Secţie Civilă Curtea de Apel Craiova 

- Dobrin Rodica Mihaela Preşedinte Judecătoria Craiova   

- Oţel Simona Preşedinte Judecătoria Filiaşi 

- Comisar-şef Băndoi Leonard Şef serviciu investigare fraude din cadrul Inspectoratului de 

Poliţie Dolj 

- Vasile Delia Consilier juridic – Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Dolj 

- Dragomir Cezar Biroul local de expertize judiciare de pe lângă Tribunalul Dolj 

- Benea Valentin Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Craiova 
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- Călin Cosmin Ilian Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Craiova 

- Andriţa Silviu Daniel  Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj 

- Duduială Mihaela Matilda Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj 

- Vasilescu Lavinia Maria Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj 

- Ionescu Monica Ramona Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt 

- Dănău Alina Inspector antifraudă Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj 

     Directorul executiv al filialei Dolj, Lascu Florin a deschis lucrările seminarului, prezentând invitaţii 

după care, conform programului, a urmat prezentarea următoarelor materiale profesionale: 

- “Cerinte, oportunităţi si priorităţi în desfăşurarea exigentă a expertizei contabile judiciare” – 
GHIŢULESCU Doina, expert judiciar 

-  „Elemente definitorii privind efectuarea auditului de calitate în expertiza contabilă judiciară”  – 

NICOLAESCU Ion, auditor de calitate C.E.C.C.A.R. filiala Dolj 

      Cu ocazia prezentării materialelor, au avut loc discuţii cu caracter tehnic, invitaţii oferind cu 

profesionalism şi promptitudine soluţii la problemele ridicate de către experţii contabili judiciari. 

      Astfel, discuţiile s-au purtat pe tema: 

- modalităţii de numire a experţilor judiciari,  

- onorarii mici în comparaţie cu volumul de muncă depus în vederea elaborării raportului de 

expertiză contabilă judiciară, 

- numirea experţilor desemnaţi şi a celor asistenţi în funcţie de specialităţile declarate. 
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        Domnul Bunea Lucian a 

menţionat că se aşteaptă de 

la experţii contabili 

profesionalism, obiectivitate, 

bună credinţă şi să se abţină 

de la interpretări şi încadrări 

juridice. De asemenea, a 

menţionat că acceptarea 

cuantumului onorariilor 

socitate de către experţi se 

realizează în funcţie de nota 

de justificare pe care aceştia 

o prezintă. 

  S-au înregistrat şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii de expertiză contabilă judiciară, astfel: 

- Sutiman Elisa a propus ca la numirea experţilor contabili judecătorul să precizeze numărul total de 

experţi judiciari înscrişi pe listă, deoarece sunt numiţi, de regulă, numai acei profesionişti de la 

începutul listei; 

- Nicolaescu Ion a solicitat ca la numirea experţilor parte să se aibă în vedere specializările declarate 

de aceştia. Această propunere nu a fost împărtăşită de către d-na Ghiţulescu Doina care a menţionat 

că aceasta reprezintă 

responsabilitatea părţii; 

- Groznea Mirela a propus 

limitarea numărului de 

specializări pe care un 

expert judiciar le înscrie în 

Fişa de opţiuni. 

      În timpul desfăşurării 

seminarului au fost 

prezentate participanţilor 

prin videoproiector 

următoarele materiale: 

-    Modificari Cod procedură civilă 

- Tehnica expertizelor și a altor verificări contabile 

- Expertiza judiciară în spaţiul european 
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- Prima Lege a contabilității 

- Prima clădire a Corpului 

În concluzie, a fost în asentimentul tuturor participanţilor că prin clarificarea aspectelor dezbătute 

se va înregistra o îmbunătăţire şi optimizare a activităţii de expertiză contabilă judiciară şi implicit, a 

actului de justiţie. 

FILIALA CECCAR IALOMIȚA 

 

      În data de 02 octombrie  2014  în sala de Consiliu a Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea  Filiala 

Ialomița a organizat Simpozionul cu tema ”Aplicarea măsurilor de stimulare a IMM-urilor de la teorie la 

practică”, acțiune organizată în cadrul Săptămânii Europene a IMM-urilor, în parteneriat cu Clubul 

Tinerilor Experți Contabili. 

           

 

   Temele aflate în program au fost :  

    1.     Politici guvernamentale și locale de sprijinire a IMM-urilor și StartUp-urilor 

         2.   Programe de sprijinire a IMM-urilor și StartUp-urilor în conformitate cu Acordul de 

parteneriat 2014-2020 

          3.     Politici Fiscale pentru IMM-uri și StartUp-uri 

         4.     Finanțarea și sprijinirea mediului de afaceri de la teorie la practică 
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         5.   Oferta sistemului bancar pentru IMM-uri și StartUp, cofinanțarea pentru accesarea 

fondurilor europene  

    Această acțiune organizată de filiala Ialomița a avut ca invitați colegi din filiala Prahova 

reprezentați de dl.Constantin Valerică - președinte, dl Iancu Ion - director executiv, dna. Pană 

Mihaela – membru al consiliului filialei, dl. Arhir Constantin Virgil, colegi din cadrul filialei 

Călărași reprezentați de dl.Cornel Nicolescu - președinte și dl. Tudor Gheorghe – auditor de 

calitate și, bineînțeles, reprezentanți ai Clubului Tinerilor Experți Contabili, dna Valentina Radu 

– manager de proiect și dl. Florin Dobre – biroul de fiscalitate din cadrul CECCAR. 

  Alături de cei 30 de  tineri și mai puțin tinerii experți contabili membri ai filialei au 

răspuns invitației de a participa la această acțiune reprezentanți ai autorităților locale și 

județene precum: dl. Gigi Petre - prefectul județului Ialomița, dl. Martin Ioan – vicepreședintele 

Consiliului Județean Ialomița, dl. Alexandru Stoica, primarul Municipiului Slobozia, dl. Horbat 

Zoltan, reprezentant al ADR Sud Muntenia, dl. Badea Mihai și dna. Popescu Carmen – 

reprezentanți ai AJFP Ialomița, dl. Costea Marian – președintele Patronatului IMM Ialomița, dl. 

Șerbănescu Virgil, președintele UGIR Ialomița, dl. Dubălaru Eugen – vicepreședintele 

Patronatului Tinerilor Întreprinzători filiala Ialomița, reprezentanți ai sistemului bancar local. 

       S-a dorit și s-a reușit crearea unei întâlniri de lucru care să fie ancorată în practică și în 

cadrul căreia să se găsească soluții la  problemele pe care IMM-urile le întâmpină.  

    Moderatorul acțiunii a fost dna. Camelia Malama - vicepreședinte CECCAR care a reușit 

să aducă în prim planul acestei acțiuni problemele cu care IMM-urile locale și regionale se 

confruntă, probleme pentru a căror rezolvare trebuie folosite soluții locale și regionale și nu mai 

trebuie așteptate soluții la nivel național. 

  În cadrul tuturor luărilor de cuvânt participanții și-au manifestat satisfacția că CECCAR, 

prin intermediul filialei Ialomița, a creat condițiile desfășurării unei astfel de întâlniri în cadrul 

căreia să se poată răspunde direct întrebărilor mediului de afaceri, iar administrația locală și 

județeană să poată  promova soluțiile pe care le are  pentru încurajarea antreprenoriatului local 

și pentru dezvoltarea economică a zonei. 
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 Luna octombrie a fiecărui an găzduiește de 23 de ani Salonul Anual de Carte organizat de 

către Biblioteca Județeană Ștefan Bănulescu din Slobozia. 

Timp de o lună în cadrul Salonului Anual de Carte desfășurat  în cadrul Galeriilor Arcadia 

din  Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea,  între orele 09-17 , toți cititorii de carte pot face 

cunoștință cu noutățile editoriale pe care editurile le aduc în atenția publicului în fiecare an și 

colecțiile pe care Biblioteca Județeană Ialomița le deține atât în format scris, cât și electronic. 
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    Pentru al VI-lea an consecutiv, filiala Ialomița a adus în atenția publicului local colecțiile 

pe care Editura CECCAR le îngrijește și le scoate de sub tipar.   

    Standul editurii a fost deschis în cadrul Salonului începând cu data de 7 octombrie și a 

rămas deschis până la închiderea oficială a acestuia, în data de 31 octombrie.  

 

 

În cadrul acestei acțiuni s-a desfășurat masa rotundă cu tema: ”Contabilitatea fondurilor 

europene în cadrul entităților care desfășoară activități în domeniul agriculturii”, masă rotundă 

în cadrul căreia s-au adresat de către participanți întrebări concrete și s-au dezbătut situații 

reale din practică, situații care vor face obiectul unor capitole în cadrul lucrărilor de specialitate. 
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FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
Întâlnire cu reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice 

 
În data de 21 octombrie, preşedintele Filialei CECCAR 

Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a realizat, la sediul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş, o 
întâlnire cu dl. Chilat Călin Cezar – Şef Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Maramureş, ocazie cu care s-au prezentat 
şi discutat problemele care au fost analizate în cadrul 
Simpozionului Naţional Prof. Univ. Dr. MARIN TOMA Ediţia I, 17 
octombrie 2014, desfăşurat la Bucureşti, care a avut ca temă 
„Mediul de afaceri şi profesia contabilă în relaţia cu legislaţia 
fiscală: colaborare şi perspective fiabile”, simpozion la care a 
participat şi reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice. 

În cadrul discuţiilor purtate, au fost prezentate concluziile 
şi propunerile făcute de participanţii la simpozion, care s-a 
desfăşurat în cadrul celor trei sesiuni de lucru: 

 Sesiunea I – Îmbunătăţirea relaţiei contribuabil – ANAF 

 Sesiunea II – Colaborarea mediului de afaceri cu Ministerul 
Finanţelor Publice şi experţii contabili 

 Sesiunea III – Identificarea soluţiilor de aplicare unitară a legislaţiei şi creearea unui cadru 
legislativ stabil. 

 
 

Şedinţa de lucru la Tribunalul Maramureş 
 

În data de 28 octombrie, la sediul Tribunalului Maramureş a avut loc o întâlnire a preşedintelui 
filialei conf. univ. dr. Cucoşel Constantin cu d-na Butariu Florica, din cadrul Biroului local de 
expertize judiciare din cadrul Tribunalului Maramureş, cu care s-au discutat problemele ridicate în 
cadrul şedinţei din 04.07.2014 desfăşurate la Tribunalul Maramureş, care a avut ca obiect stabilirea 
unei mai bune colaborări între instanţele de judecată şi experţii judiciari în vederea eficientizării actului 
de justiţie. 
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În cadrul acestei întâlniri au fost discutate şi analizate atât problemele care au fost invocate de 
judecători, cât şi cele invocate de către experţi. 

Între problemele invocate de judecători se numără: 
- Neefectuarea în termenul stabilit de instanţă a lucrărilor de expertiză dispuse 
- Amânarea cauzelor determinate de solicitarea justiţiabililor de a se face dovada modului în care 

au fost calculate cheltuielile determinate de lucrarea de expertiză 
- Unii experţi nu îşi ridică corespondenţa, aceasta întorcându-se la dosare, cu toate că în urma 

demersurilor efectuate s-a confirmat că adresa la care se expediază acestora corespondenţa 
este adresa corectă cu care sunt înregistraţi în lista experţilor 

- Lipsa estimării costurilor de expertiză, respectiv a estimării duratei necesare întocmirii raportului 
- Depunerea decontului anterior depunerii raportului de expertiză şi solicitarea de obligare a 

părţilor la plata acestora, cu încălcarea prevederilor art. 22 din OG 2/2000 
- Lipsa formulării unui răspuns la adresele instanţei privind stadiul lucrărilor şi refuzul de a 

răspunde la telefon 
- Ignorarea obiectivelor formulate de către instanţă, situaţie ce generează amânări repetate 

pentru completarea rapoartelor întocmite în atare condiţii 
- Necitarea părţilor la faţa locului, fapt ce determină anularea rapoartelor de expertiză şi refacerea 

lor 
- Neefectuarea expertizelor în ordinea numirii şi a vechimii dosarelor 
- Depunerea expertizei în exemplare insuficiente 
- Amânări nejustificate determinate de solicitări repetate de a se achita contravaloarea 

transportului după achitarea onorariului, fără a se depune decont. 
 
La rândul lor, experţii au invocat următoarele probleme: 

- Volumul foarte mare de expertize în lucru 
- Neefectuarea expertizei din motive de incompatibilitate 
- Număr redus de experţi activi în anumite specializări 
- Lipsa unor menţiuni esenţiale în adresele comunicate experţilor 
- Necenzurarea de către judecători a obiectivelor solicitate de părţi, atât pentru lucrările principale, 

cât şi pentru completări 
- Refuzul nejustificat de a permite accesul expertului la studiul dosarelor în care  a fost numit 
- Diminuarea nejustificată a cuantumului cheltuielilor de către unele judecătorii 
- Dezavantajul numirii a doi sau trei experţi într-o cauză, situaţie în care coordonarea şi corelarea 

greoaie a experţilor măreşte perioada de efectuare a lucrării, dublând sau triplând costurile şi 
neaducând niciun plus calitativ. 

 
Pe marginea problemelor invocate, au fost purtate discuţii şi au fost formulate propuneri în 

vederea eliminării neajunsurilor invocate şi a îmbunătăţirii actului de justiţie.    
 

 
Acţiuni desfăşurate în luna octombrie 2014 

 

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

- Participarea în data de 17 octombrie, la Bucureşti, la lucrările Conferinţei Naţionale extraordinare 

CECCAR, care a avut pe ordinea de zi alegerea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Consiliului 

Superior al CECCAR  



Octombrie,   Nr. 10/ 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

61                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

- Participarea în data de 17 octombrie 2014, la Bucureşti, la lucrările Simpozionului Naţional Prof. 

Univ. Dr. MARIN TOMA Ediţia I, care a avut ca temă „Mediul de afaceri şi profesia contabilă în relaţia 

cu legislaţia fiscală: colaborare şi perspective fiabile” 

- 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 din anul I 

şi II pentru semestrul II, respectiv pregătirea şi transmiterea subiectelor practice, a studiilor de caz, a 

exerciţiilor şi problemelor pentru fiecare stagiar 

- Organizarea, împreună cu directorul executiv al filialei, în data de 18 octombrie, a acţiunii de evaluare 

semestrială a stagiarilor din anul III pentru semestrul II, respectiv examinarea stagiarilor – proba scrisă 

şi proba orală 

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

- Organizarea împreună cu directorul executiv al filialei, în data de 24 octombrie, a acţiunii de evaluare 

a stagiarilor din anul I cărora li s-a echivalat examenul de acces cu promovarea unor programe de 

masterat în domeniu, respectiv examinarea stagiarilor – proba scrisă la disciplinele stabilite de Corp  

- Conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei CECCAR Maramureş din data de 27 octombrie, la 

care s-au prezentat rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al 

CECCAR exprimate în cadrul Conferinţei Naţionale Extraordinare din 17 octombrie 2014, aspectele 

dezbătute în cadrul Simpozionului Naţional Prof. Univ. Dr. MARIN TOMA Ediţia I, 17 octombrie 2014, 

s-a analizat situaţia membrilor care înregistrează obligaţii restante, s-au soluţionat cererile adresate 

consiliului de către unii membri ai filialei şi s-a analizat modul de realizare a activităţii auditorului de 

calitate pe primele 9 luni ale anului 2014 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 În data de 04 octombrie 2014 a avut loc la sediul filialei întâlnirea cu membrii stagiari privind 

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

 În data de 18 octombrie 2014 a avut loc evaluarea semestrială pentru stagiarii din anul al III-lea 
şi stagiarii din anii I şi II, care îndeplineau condiţiile pentru participarea la examenul de aptitudini ce 
urmează a se organiza în perioada 16-23 noiembrie 2014; 

 În data de 30 octombrie a fost organizată la sediul filialei o masă rotundă cu tema „Fiscalitate şi 
legalitate”, manifestaţie la care au participat reprezentanţii AJFP Mehedinţi şi ai filialei CECCAR 
Mehediniţi, precum şi un număr de 25 membri. 

Pe lângă speţele de fiscalitate şi contabilitate, abordate în cadrul întâlnirii, s-au discutat 
reglementările legislative cu privire la : 

- reducerea cotelor de contribuţii sociale datorate de angajator, aprobate prin Legea 123/2014, 
privind modificarea Codului Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 687/19.09.2014; 

- scutirile de la plata unor drepturi de natură salarială sau din pensii, acordate necuvenit 
beneficiarilor, conform prevederilor Legii nr.124/2014 şi Legii 125/2014, ambele publicate în Monitorul 
Oficial nr.700/24.09.2014; 
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- aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane 
fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, conform prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 
3093/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 761/21.10.2014; 

- aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între 
A.N.A.F. şi persoanele fizice, conform O.M.F. nr. 1154/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 
646/02.09.2014; 

 În data de 31 octombrie  2014 a fost transmis membrilor filialei în format electronic mesajul 
„Noutăţi legislative”, care cuprinde un număr de 8 acte normative publicate în Monitorul Oficial în 
perioada 16.09.2014-13.10.2014.  

 În perioada 31.10-01.11.2014 a avut loc la sediul filialei cursul de „Audit şi certificare”, susţinut 

de preşedintele filialei, d-l Florin Ştiucă. 
 
 

FILIALA CECCAR MUREȘ 
  

Îmbunătăţirea relaţiilor filialei cu instituţiile publice din judeţ, în luna septembrie putând menţiona: 
întâlnire la sediul filialei în data de 20 octombrie între orele 16-20 cu membrii filialei și membrii Camerei 
Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel din Târgu Mureș. În cadrul acestei întâlniri 

Președintele CEJ Mureș Dl. 
Eugen Huruba a prezentat 
punctual Decizia nr.20 din 29 
septembrie 2014 a ICCJ- 
Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept în 
Materie Penală privind 
interpretarea dispozițiilor art. 
175 din Codul Penal publicat în 
Monitorul Oficial nr. 766 din 
octombrie 2014, o temă cu 
mare interes pentru membrii 
experți contabili și executori 
judecătorești. 

Delegația filialei 
CECCAR Mureș a participat la 
Conferința Națională 
extraordinară a CECCAR în 
data de 17 octombrie 2014 la 
București.  

Organizarea și 
desfășurarea cursului de IFRS - tratament contabil și fiscal în perioada 10-12 octombrie 2014, cu 
participarea a 195 de membri. 

Transmiterea Listei candidaților înscriși la examenul de acces la stagiu la Corp și  
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-  Preluarea și  verificarea 
dosarelor de  înscriere la examenul de 
aptitudini, transmiterea dosarelor de 
înscriere la Direcția de stagiu a 
CECCAR.  

- S-a întocmit Execuția Bugetului 
de cheltuieli cu pregătirea tehnică-
deontologică și pregătirea profesională a 
stagiarilor aferent sem.II.2014 și s-au 
înaintat la Corp, spre aprobare, conform 
normelor CECCAR.  

- În data de 18 octombrie 2014 a 
avut loc la sediul filialei verificarea 
cunoștințelor stagiarilor înscriși în anul III 
de stagiu, atât proba scrisă, cât și proba 
orală. 

- Cursul de pregătire a examenului 
de aptitudini s-a desfășurat la sediul 
filialei, între orele 16-20, după un program bine definit. Cursul a fost programat cu durata de 40 de ore,  
pregătirea s-a efectuat din disciplinele Audit, Evaluarea întreprinderii și Contabilitatea financiară. 
  

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 

 

Ȋn cursul lunii octombrie, filiala Prahova a organizat următoarele acţiuni : 

 - ȋn data de 2.10, la invitaţia dnei. vicepreşedinte a CECCAR, Malama Camelia şi a conducerii filialei 

Ialomiţa, preşedintele filialei Prahova, ȋmpreună cu directorul executiv şi doi tineri antreprenori, 

membri ai filialei, au participat la Simpozionul “Aplicarea măsurilor de stimulare a IMM- urilor, de la 

teorie la practică”. 

    - ȋn data de 8.10, ȋn baza parteneriatului ȋncheiat cu Patronatul IMM-urilor Prahova, directorul 

executiv, ȋmpreună cu 5 membri ai filialei au participat la Conferinţa “Motivaţia: România” susţinută de 

dr. Călin Georgescu – expert ȋn dezvoltare durabilă, la Muzeul Memorial Nicolae Iorga din oraşul Vălenii 

de Munte. 

   - ȋn data de 10.10, la sala de şedinte a filialei, a fost organizată o ȋntâlnire de lucru cu dl. Vasile 

Adrian, inspector şef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova, la care au participat un 

număr de 35 membri. Filiala organizează periodic astfel de ȋntâlniri, pentru ca membrii să ia cunoştinţă 

despre modificările intervenite ȋn acest domeniu. La ȋntâlnire s-au discutat, printre altele, probleme 

privind REVISAL-ul şi timpul de muncă. Ȋn cadrul discuţiei interactive, membrii au adresat o serie de 

ȋntrebări pe diferite speze pentru a clarifica unele aspecte.  

  - ȋn data de 31.10 Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a organizat Topul firmelor prahovene. 

   Ȋn baza protocolului existent, filiala noastră a avut o implicare activă, prin: 
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 - participarea la eveniment a preşedintelui şi a directorului executiv; 

  - amenajarea unui stand cu publicaţii; 

  - amplasarea a două roll- up-uri; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - ȋn mapele distribuite participanţilor, au fost puse materiale publicitare ale CECCAR, respectiv un 

flyer de prezentare a activităţii CECCAR ( tipărit cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român) şi un 

pliant cu publicaţiile CECCAR; 

  - ȋn Catalogul cu Topul firmelor prahovene şi ȋn revista festivă Dynamic Business editate de 

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova special pentru acest eveniment, au fost alocate două pagini 

cu acţiuni ale CECCAR  (vezi foto); 
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 - ȋn alocuţiunea sa, preşedintele CCI 

Prahova, dl. Aurelian Gogulescu, a menţionat 

calitatea de partener al filialei Prahova, şi a 

ȋnmânat cu acest prilej o diplomă de merit 

“pentru contribuţia adusă la dezvoltarea 

mediului prahovean de afaceri”. 

 

 

 

 

 

Manifestarea a fost onorată de prezenţa d-lui Titus Corlăţean – Ministrul Afacerilor Externe, 

membri ai Corpului Diplomatic acreditat ȋn România (56 reprezentanţi – ambasadori, ȋnsărcinaţi cu 

afaceri şi consilieri economici din 30 ţări), personalităţi ale vieţii politice româneşti, ale administraţiei 

centrale şi locale, ale mediului bancar. 

       Ȋn buletinul informativ online al CCI Prahova din luna octombrie a fost inclusă o machetă de 

prezentare a CECCAR. 
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        Cursuri organizate  

Curs de pregătire a examenului de aptitudini. Cursul desfăşurat ȋn perioada 15 - 31 oct. pe 

parcursul a 40 de ore a cuprins disciplinele: Contabilitate, Evaluare, Audit, Doctrină şi deontologie.  

Lectori ai cursului au fost : dna. Necşulescu Ecaterina, dl.Caloian Florentin, dl. Iancu Ion. 

La curs au participat 28 de stagiari care urmează să susţină examenul de aptitudini. 

 
 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 

În data de 1 octombrie 2014 a avut loc, la sediul filialei, întâlnirea lunară cu membrii Corpului 

EC și CA unde s-au discutat modificările legislative apărute în ultimul timp, dar şi probleme legate de 

contabilitate, fiscalitate și expertiză contabilă, având ca bază studii de caz și spețe concrete. De 

asemenea, s-au discutat buletinele de actualitate primite de la Aparatul central al Corpului.  

În perioada 13-15 octombrie 2014 s-a desfăşurat, la sediul filialei, pregătirea tehnică a stagiarilor  

EC şi CA. În data de 18 octombrie s-a desfăşurat evaluarea semestrială a stagiarilor anului III EC şi 

CA. De asemenea, în perioada 27-31 octombrie 2014 s-a organizat cursul din cadrul PNDPC 

”Accesarea, utilizarea, contabilitatea şi fiscalitatea fondurilor nerambursabile”, lectori ai cursului fiind 

dl. lect. dr. Tamba Alexandru şi d-na dr. ec. Breban Ludovica. La acest curs s-au abordat atât teme 

teoretice, cât şi practice, acentuând însă noutăţile care au apărut în derularea programelor lansate 

pentru perioada 2014-2020. Totodată, s-au discutat probleme legate de contabilitate şi implicarea 

fiscalităţii. Toți cei prezenți la curs au promovat testul profesional obținând certificate de absolvire a 

cursului. 

În data de 28 septembrie 2014 a avut loc o întâlnire la Administrația Financiară privind 

modificările legislaţiei fiscale. La această întâlnire a participat din partea Filialei CECCAR Sălaj  

dl.Președinte Tamba Alexandru. 

În data de 23 şi 30 octombrie 2014  dl. Preşedinte Tamba Alexandru a fost invitat la emisiunea 

economică găzduită de postul local Graiul Sălajului TV. 

De asemenea, în această perioadă au avut loc întâlniri cu stagiarii anului  EC și CA privind unele 

aspecte legate de desfășurarea examenului de aptitudini din sesiunea noiembrie 2014, dar și îndrumări 

privind lucrările profesionale transmise acestora.  

Totodată, au avut loc  întâlniri cu manageri financiari din judeţ în vederea menţinerii competenţei 

profesionale în exercitarea profesiei, dar şi cu tineri antreprenori care doresc să-şi întemeieze o 

afacere.  

De asemenea, a avut loc o comunicare permanentă cu membrii filialei privind modificările 

legislative apărute în domeniul financiar-contabil, dar şi a materialelor primite de la Aparatul Central. 
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FILIALA CECCAR SATU MARE 
                             

1.    În data de 3 octombrie 2014, elevii claselor a XII –a de la Colegiului Economic Gh. Dragos din 

Satu Mare au sărbătorit Ziua contabilului, invitând la eveniment din partea CECCAR Filiala Satu 

Mare, directorul executiv -  Grădinar Rodica și experții contabili, Csury Nicolae și Bumba 

Cristina. 

   Elevii au pregătit materiale videoproiectate privind evoluția contabilității și modul în care 

CECCAR sărbătorește în fiecare an, la data de 21 septembrie, Ziua Națională a Contabilului 

Român. 

   În partea a II-a a evenimentului, invitații filialei noastre au fost interpelați cu diferite aspecte de 

ordin profesional. Directorul executiv al filialei – Rodica Grădinar a făcut o scurtă prezentare a 

activităților Corpului, a modului în care absolvenții de liceu pot deveni contabili autorizați, iar 

absolvenții de studii economice superioare pot deveni experți contabili. La eveniment au 

participat și cadre didactice locale de la clasele cu profil economic din județ, fiind prezenți aprox. 

60 de participanți. 

      Cadrele didactice au propus reprezentanților filialei să fie informați asupra noutăților 

legislative de profil financiar- contabil, având în vedere că manualele școlare sunt depășite, iar 

unele informații contabile și fiscale trebuie actualizate.  

     D-nul Csury Nicolae și d-na Bumba Cristina s-au oferit să primească în cabinetele lor de 

expertiză contabilă elevii din clase terminale care doresc să vadă cum se contabilizează 

documentele contabile ale unei societăți comerciale și evidențele contabile care se întocmesc 

până la obținerea balanței de verificare. 

 

Elevii Colegiului Economic Gh.Dragoș – la Ziua Contabilului  
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Reprezentanți ai Filialei CECCAR și cadre didactice prezente la sărbătoarea elevilor din data 

de 3.10.2014 

 

2.    Întâlnirea lunară a membrilor din data de 28 octombrie 2014, organizată la sediul filialei, a 

reunit peste 50 de membri care au fost informați cu privire la noutățile fiscale de către 

reprezentanta A.J.F.P. și reprezentanta Casei Județene de Sănătate; membrii au avut de 

asemenea posibilitatea să pună întrebări sau să prezinte aspecte de ordin procedural care 

necesitau lămuriri.  

   În partea a doua a întâlnirii, reprezentantul O.T.I.M.M.C. din Satu Mare a făcut o prezentare a 

programelor cu finanțări nerambursabile în derulare și a celor care urmează a se implementa 

anul viitor. 

    Între subiectele discutate, o temă de interes a fost referitoare la cele mai importante plafoane 

fiscale și cursurile de schimb utilizate, pe care o redăm mai jos: 

1. Plafonul pentru încadrarea la impozit venit microîntreprinderi Art.112^6 CF + Norme  

– cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro 

este cel valabil la 31.12.2013 este de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 este de 

291.505,5 lei). 

2. Plafon pentru norma de venit –Art. 49 alin.(9) CF – 100.000 euro  
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Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul 

fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 

100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în 

sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei 

de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, 

la sfârșitul anului fiscal - respectiv 4,4190 lei/eur - rezultând astfel un plafon în lei de 441.900 

lei. 

Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună 

declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. 

3. Plafon scutireTVA –Art. 152 alin.(1) CF - cifra de afaceri sub 65.000 euro (65000*3.3817 = 

220.000 lei) 

Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată 

este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de 

schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 

220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire), pentru operaţiunile 

prevăzute la art. 126 alin.(1) CF cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport 

noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 

4. Plafonul pentru TVA la încasare –art.134^2 alin.(3) si (4) CF– cifra de afaceri să nu 

dapășească 2.250.000 lei. 

Sunt eligibile să opteze pentru aplicarea sistemului TVA la încasare: 

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activităţii 

economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri în anul calendaristic 

precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu 

a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară 

plafonului de 2.250.000 lei, şi care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare aplică 

sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor 

celui în care nu a depăşit plafonul, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul 

pentru anul în curs. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din 

valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum 

şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca 

fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul anului calendaristic; 

b) persoanele impozabile, care au sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 alin. 

(2) lit. a), care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 în cursul anului şi care optează 

pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA. 

5. Plafon pentru achiziții intracomunitare de bunuri Art.126 alin.(4) CF - 10.000 euro (34.000 

lei)  

Echivalentul în lei este stabilit prin norme si se determină pe baza cursului valutar de schimb 

comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea 

se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 şi prin reducere când cifra 

sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.  

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a153
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a125e1
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a132
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a133
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a125e1
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a153
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Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri 

care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu 

depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului 

calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de 

BNR la data aderării).   

Conform art.153^1 alin. (1) lit. a) este obligatorie înregistrarea în scop TVA înainte de efectuarea 

achiziţiei intracomunitare cu a cărei valoare se depășește plafonul: „ a) persoana impozabilă care 

are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, 

neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu sunt deja 

înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă 

în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei 

intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic 

în care are loc achiziţia intracomunitară” 

6. Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar – ART. 156^1 

alin.(2) - este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului 

de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data de 31 decembrie a anului 

precedent - cursul la 31.12.2013 fiind de 4.4639 lei/eur – plafonul aferent anului 2013 este de 

446.390 lei) 

7. Plafonul pentru vânzări la distanţă - art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, este de 35.000 

euro. 

 Contravaloarea în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca 

Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, 

când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai 

mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.) 

8. Cursul de schimb utilizat în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor    art. 62 CF 

+ Norme  

  În cazul veniturilor obținute din închirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal, 

venitul brut se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare 

an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei. 

În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se 

determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat 

de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor 

din perioada de impunere. 

9. Cursul de schimb utilizat pentru calculul accizei ART. 218 CF  

Valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de 

stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin 

transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit 

în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2014.htm#a153
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(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în 

prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie din anul anterior anului precedent, valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din 

producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite potrivit prezentului titlu în echivalent euro pe 

unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza 

cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului 

precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media 

anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată 

oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie. 

(3) Pentru anul 2014, media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie a 

anului 2013 prevăzută la alin. (2) este de 104,77%. 

Conform Normelor metodologice de aplicare a art.218 din CF, Ministerul Finanţelor Publice 

comunică pe site-ul său modul de determinare a valorii în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiului 

din producţia internă conform art. 218 din Codul fiscal, cel târziu până la data de 20 octombrie a 

fiecărui an. 

 

Invitații AJFP și CJS alături de reprezentanții filialei 
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Ratiu Cristian – reprezentant OTIMMC Satu Mare 

 

FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 

 

Activităţile filialei CECCAR Suceava 
 
 

 În data de 1 septembrie 2014, orele 14,  a fost organizată masa rotundă cu tema: ”Cazuistici 

din procesele verbale de contravenţie din controalele efectuate de Direcţia antifraudă; Cazuistici 

fiscale din procesele verbale întocmite de Direcţia antifraudă; Problematica – consultant fiscal în 

expertizele judiciare efectuate pentru organele judecătoreşti sau parchete”.  
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Dezbaterile au avut loc în sala de şedinţe a filialei CECCAR Suceava şi au fost moderate 

de către domnul Filip Şerban - auditorul de calitate al filialei. 

 Au participat un număr de 47 de membri, iar din partea filialei au participat domnul 

preşedinte Dionisie Marcan şi doamna director executiv Mona Luisa Grigore. 

 În data de 25 septembrie 2014, domnul preşedinte al filialei CECCAR Bucureşti -  

Florentin Caloian a fost lectorul cursului de pregătire tehnică „Fiscalitate”, la care au participat 

stagiarii din anul II de stagiu. 

 În zilele de 26 – 28 septembrie 2014,  a fost organizat în cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Profesională Continuă, cursul de „IFRS”, la care au participat 109 experţi contabili şi 

31 de contabili autorizaţi. 
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Cursul s-a desfăşurat în amfiteatrul Colegiului Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava şi 

l-a avut ca moderator pe domnul preşedinte Florentin Caloian. 

 Tematică abordată a fost apreciată de către membrii filialei ca fiind utilă, bine structurată 

şi de actualitate. Participanţii au apreciat, de asemenea, modul de predare din punctul de vedere 

al prezentării şi inteligibilităţii. 

 În zilele de 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2014,  Filiala CECCAR Suceava  a organizat 

în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă cursul de „Standarde 

profesionale emise de Corp – Standardul nr 35”, la care au participat  62 de membri. 

 Au fost convocaţi experţii contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari, în special cei 

care nu au efectuat un număr de 20 ore de pregătire în domeniul expertizei contabile.   

 Cursul s-a desfăşurat în amfiteatrul Colegiului Economic”Dimitrie Cantemir” Suceava şi 

l-a avut ca lector pe domnul auditor de calitate Şerban Filip. 
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EVENIMENTE EXTERNE 
 

 
Consiliul și Adunarea generală a Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni - 7 

octombrie 2014, Lyon 

 

În data de 7 octombrie 2014 a avut loc ședința Consiliului FIDEF - Federația Internațională ce 

reunește organismele profesionale contabile din țările francofone – ședință la care a fost prezent și 

reprezentantul CECCAR în Consiliu.  

Pe ordinea de zi a Consiliului s-au aflat atât aspecte care țin de activitățile de cooperare cu 

organisme internaționale și regionale, precum și alte posibile acțiuni și proiecte de cooperare, stabilirea 

planului de acțiune și a calendarului evenimentelor până la următoarea ședință a Consiliului, dar și 

aspecte administrative cum ar fi: proiectul de buget, fixarea cotizațiilor, analiza candidaturilor la 

Consiliul de administrație sau organizarea următoarei Conferințe FIDEF.  

În a doua parte a zilei a avut loc Adunarea generală a membrilor FIDEF în cadrul căreia au fost 

prezentate și aprobate minuta adunării generale din octombrie 2013, situaţiile anuale 2013, raportul 

financiar al trezorierului şi al auditorului, precum și bugetul pe anul 2015 şi nivelul cotizaţiilor. 

În cadrul Adunării s-a prezentat și discutat, de asemenea, proiectul «Pachetul micile întreprinderi» 

pentru profesia franceză, s-au purtat dezbateri pe marginea Codului etic IFAC, s-au prezentat 

Rapoartele de activitate ale membrilor. Cu această ocazie a avut loc și preluarea mandatului de către 

noul Preşedinte al FIDEF, dl. Mamour FALL, Președinte al ordinului din Sénégal. 

 

 

 

Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța 

Lyon, 8-10 octombrie 2014 

 

Sub deviza Lumea în schimbare: curaj, acțiune, reușită, Ordinul Experților Contabili din Franța a 

organizat, în perioada 8-10 octombrie 2014, la Lyon, al 69-lea Congres al profesiei din Cadrilater. Ca 

în fiecare an, Congresul profesiei contabile franceze a devenit, pentru 3 zile, un adevărat creuzet de 

idei și soluții concentrat în jurul celor trei poli de dezbatere: înțelegerea provocărilor schimbării, 

modalități de adaptare și beneficiile pentru cabinete.  

Două sesiuni plenare, conferințe simultane pe teme de mare interes pentru cabinetele contabile, 

axate pe evoluție, adaptare, reinventare a profilului profesionistului contabil, marketing și practici 

manageriale, micro-conferințe pe teme conexe, ateliere și standuri ale partenerilor au oferit numeroșilor 

participanți instrumentele necesare și savoir-faire-ul pentru a face față unei profesii în metamorfoză, 

pentru a integra evoluțiile mediului înconjurător, pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor clienților, 

pentru a fi face față provocărilor viitoare.  

La acest eveniment de mare anvergură, profesia contabilă din România a fost reprezentată la cel 

mai înalt nivel. 
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A 31-a Sesiune a Grupului de lucru interguvernamental al specialiștilor în Standarde 

Internaționale de Contabilitate și Raportare (ISAR) – Geneva, 15-17 octombrie 2014 

 

Cea de-a 31-a sesiunea a ISAR a avut loc în perioada 15-17 octombrie 2014, la Geneva, și a avut 

ca principal subiect monitorizarea conformității și implementarea standardelor și codurilor 

internaționale de raportare corporativă. Ca și în alți ani, reprezentantul CECCAR a participat la 

evenimentele ISAR-UNCTAD de la Geneva.  

Sesiunea ISAR a fost precedată, în data de 13 octombrie, de un atelier tehnic în cadrul căruia s-

au discutat direcțiile viitoare ale modelului de raportare corporativă. În acest an, sesiunea de lucru 

ISAR a fost parte integrantă a Forumului Mondial de Investiții (WIF) al UNCTAD, care a fost organizat 

în perioada 14-16 octombrie la Palais des Nations. Acest Forum global a fost dedicat dialogului incluziv 

și formulării de politici privind necesitatea dezvoltării investițiilor, el reunind parteneri de investiții în 

vederea discutării provocărilor, oportunităților și soluțiilor politice în vederea îndeplinirii Obiectivelor de 

Dezvoltare Durabilă.  
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