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EVENIMENTE INTERNE 
 

 

 
A apărut ediția a II-a, revizuită și adăugită a „Ghidului pentru 

pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru 
obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat” 

 

 

Editura Corpului Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România a publicat ediția a II-a,  revizuită 
și adăugită, a ”Ghidului pentru pregătirea  
candidaților la examenul de aptitudini pentru 
obținerea  calității de expert contabil și de contabil 
autorizat”.  

Lucrarea vine în întâmpinarea stagiarilor C.E.C.C.A.R. 
în  vederea pregătirii acestora pentru  obținerea 
calității de expert  contabil și de contabil autorizat prin 
promovarea examenului de  aptitudini. 

Noua ediție, revizuită și adăugită, include studii de caz 
relevante și cuprinzătoare, necesare pregătirii 
candidaților. 

Volumul acoperă categorii de lucrări din domeniile: 
contabilitate, analiza economico-financiară a 
întreprinderii, evaluarea  întreprinderii. 

Lucrarea, structurată în șapte capitole, reprezintă un instrument  deosebit de util și totodată 
necesar în procesul de pregătire  pentru examenul anual de aptitudini în vederea obținerii 
calității de expert contabil și de  contabil autorizat. 
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A XX-a ediție a Congresului Național al Profesiei Contabile din 
România și a V-a ediție a Forumului Național al PMM s-au 

desfășurat în luna septembrie 

 

Ediţia aniversară cu numărul XX a Congresului Profesiei Contabile din România, 
organizată sub egida Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu 
participare la nivel naţional şi internaţional, cu invitaţi ai organismelor profesionale 
internaţionale s-a desfăşurat în zilele de 12 şi 13 septembrie. Tema evenimentului, "Noi 
dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate" 
a reprezentat un real interes pentru participanţi, români şi străini, pentru o comunitate 
profesională puternică, un pilon de rezistenţă al economiei. Aceste zile, de importanţă 
istorică pentru profesia contabilă, au înglobat sesiuni ale Congresului în cadrul cărora au 
fost aduse în atenţie aspecte esenţiale ale vieţii economice. 

Congresul a fost precedat, în ziua de 11 septembrie, de cea de-a V-a ediție a Forumului 
Național al PMM – „Inovare și calitate – noi valențe pentru PMM”. 
 

Miss Expert Contabil 2014 a fost desemnată  

în data de 11 septembrie 

Frumuseţe, inteligenţă şi eleganţă   acestea sunt cuvintele care descriu concursul Miss 
Expert Contabil 2014 care s-a desfăşurat, la sfârşitul săptămânii trecute, într-un cadru unic, la 
Rin Grand Hotel Bucureşti. Evenimentul, aflat la cea de-a doua ediţie, a fost organizat de 
Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România (CTECR), cu sprijinul Fundaţiei Măreţie şi Talent.  
Concursul Miss Expert Contabil 2014 s-a bucurat de participarea unui număr semnificativ de 
membri CECCAR, personalităţi ale profesiei contabile şi invitaţi speciali. Seara a fost una 
încărcată de emoţie pentru cele 12 concurente care au intrat în competiţie pentru titlul de 
Miss Expert Contabil 2014. Evenimentul nu a fost doar un concus de frumuseţe, ci şi un 
concurs al inteligenţei şi al eleganţei. Juriul, format din Daniela Vulcan - director general al 
CECCAR și președintele Fundației „Măreție și Talent”, Iuliana Alexandru, director general RIN 
Grand Hotel, Andrei Badiu, partener 3B Expert Audit şi Tudor Constantinescu, proprietarul şi 
creatorul conceptului Chocolat Boutique Restaurant, a avut misiunea de a alege câștigătoarea 
din cele 12 concurente. Cea care a câştigat rolul de ambasadoare a tinerilor experţi contabili în 
2015 e Aura Georgiana Nica, din Târgovişte. 
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21 septembrie 2014 – a X-a ediție a Zilei Naționale  

a Contabilului Român 

  

Data de 21 septembrie a reprezentat şi anul acesta, la fel ca şi în anii precedenţi, 

moment de o deosebită importanţă pentru profesia contabilă, la nivelul întregii ţări, sub 

patronajul filialelor C.E.C.C.A.R., sărbătorindu-se Ziua Naţională a Contabilului Român.  

 Ajuns la cea de-a X-a ediţie, evenimentul a reunit profesionişti contabili din România, 

membri ai C.E.C.C.A.R., beneficiari ai serviciilor lor sau angajaţi în diverse ramuri ale 

economiei, oameni de afaceri, directori economici, financiari, contabili şefi şi responsabili cu 

activităţile comerciale, dar şi importanţi reprezentanţi ai instituţiilor publice, la nivel teritorial, 

aceştia sărbătorind prin întâlniri socioprofesionale, simpozioane şi mese rotunde. 

 Evenimentul, ce a reprezentat un real interes pentru toţi cei prezenţi la nivel naţional,  

s-a derulat sub egida temei: "Directiva 34/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului 

Uniunii Europene - Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile". 
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EVENIMENTE EXTERNE 
 

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

 
 

În data de 5 septembrie 2014, a avut loc la Bucureşti, Adunarea generală a membrilor 
asociaţiei Academia de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare, filiala din România. Obiectivul cu care 
a fost înfiinţată această structură profesională a fost crearea şi menţinerea unui spaţiu de reflexie şi 
cercetare, de schimb de idei şi informaţii, care să reunească specialişti din toate domeniile având ca 
scop final federalizarea profesiei în jurul intereselor comune. 

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

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

 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public, ședința ordinară din 15-18 septembrie 2014 

 
În perioada 15-18 septembrie, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate 

pentru Sectorul Public s-a reunit în ședință ordinară, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, 
ședință care a fost deschisă cu rezumatul planului de acțiune al IPSASB, raportul asupra 
activităților de la ultima ședință până în prezent, precum și noutățile legate de guvernare. 

În zilele care au urmat, pe ordinea de zi a ședinței IPSASB s-a aflat aprobarea ultimelor 
capitole din Cadrul general conceptual, s-au discutat și comentat răspunsurile primite la 
Proiectele de expunere ale IPSASB, ultima zi fiind dedicată revizuirii secțiunilor supuse aprobării 
(beneficiile sociale, instrumentele financiare în sectorul public, cadrul conceptual final).  

La această ședință a luat parte și reprezentantul profesiei contabile din România în 
IPSASB. 

 

Adunarea membrilor Federației Experților Contabili Europeni 
17 septembrie 2014 

 
În data de 17 septembrie a.c., Federația Experților Contabili Europeni a fost gazda 

ședinței Adunării membrilor, la sediul său din Bruxelles, reuniune la care CECCAR a fost 
reprezentat la cel mai înalt nivel. Prima parte a zilei a fost dedicată raportărilor din partea 
membrilor și a Board-ului, noutăților legate de prioritățile strategice ale FEE, precum și 
dezbaterilor strategice pe tema sectorului public. 

În a doua parte a întâlnirii, au avut loc informări cu privire la relaţia profesiei contabile cu 
autorităţile europene - EBA, EIOPA şi, în special, cu ESMA. Agenda de lucru s-a încheiat cu 
abordarea aspectelor de guvernare internă, și anume: desemnarea preşedintelui adjunct al FEE 
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pentru mandatul 2015-2016, bugetul FEE și reanalizarea cotizaţiilor membrilor corespondenţi, 
desemnarea vice-președinților FEE precum și noi candidaturi în grupele de lucru ale FEE. 

 

Ziua de studiu organizată de Institutul Revizorilor din Belgia 

19 septembrie 2014, Bruxelles 

 

Institutul Revizorilor din Belgia a organizat în data de 19 septembrie a.c., la Bruxelles, o 

zi de studiu dedicată auditului independent al bugetelor de stat. Pe parcursul acestui 

eveniment, au fost invitaţi să ia cuvântul reprezentaţi belgieni, olandezi şi francezi din sectorul 

public şi din instituţii de control public, precum şi evaluatori de întreprinderi belgieni. 

La această zi de studiu, reprezentantul profesiei contabile din România în IPSASB a fost 

invitat pentru a prezenta cele mai recente progrese în domeniul standardelor internaţionale de 

contabilitate pentru sectorul public şi pentru a împărtăşi din experienţa sa profesională în 

România. 

 

Ședința IASB și a Normalizatorilor mondiali 
Londra, 29-30 septembrie 2014 

 
În zilele de 29 și 30 septembrie 2014, a avut loc la Londra, ca în fiecare an, ședința de 

lucru comună a IASB cu Normalizatorii mondiali, la care CECCAR a fost prezent prin intermediul 
reprezentantului său specialist pe standarde de contabilitate. Reuniunea tehnică de lucru a fost 
prezidată de vice-președintele IASB care a și deschis lucrările conferinței.  

Sesiunile de discuții din prima zi de lucru s-au concentrat pe discutarea cadrului general 
conceptual, a noutăților din domeniul implementării IFRS și a instruirii în domeniul standardelor 
internaționale de raportare financiară, grupurile de discuții reunindu-se apoi în sesiuni de 
comentarii și răspunsuri. 

A doua zi a lucrărilor a fost structurată în sesiuni opționale de lucru pe diverse teme de 
actualitate: dificultăți în adoptarea și traducerea IFRS, analize post-implementare a IFRS 3, 
educație și instruire în domeniul IFRS. Conferința a fost încheiată printr-o sesiune comună și 
interactivă în cadrul căreia s-a prezentat programul comun de lucru al IASB și al IFASS. 

 

Conferinţa SOEL „Rolul viitor al auditului: un audit mai aprofundat 

 într-o lume mai complexă”  
 

În data de 19 septembrie 2014, Institutul Contabililor Publici Autorizați din Grecia (SOEL) a 

organizat Conferinţa internațională cu tema „Rolul viitor al auditului: un audit mai aprofundat 

într-o lume mai complexă”.  

Pe lângă membrii Institutului profesional contabil, au fost prezenți la eveniment oficiali din 

guvernul elen şi reprezentaţi ai FEE şi ai IFAC, care au susținut discursurile-cheie despre viitorul 

auditului și cele mai recente tendințe din domeniu. La această Conferință profesională, Corpul 

Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost reprezentat de președintele său 

onorific. 
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C.E.C.C.A.R. ÎN PRESĂ 
 

ECONOMISTUL – 8-21 SEPTEMBRIE 
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ECONOMISTUL – 22 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 
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CURIERUL NAȚIONAL – 18 SEPTEMBRIE 
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CURIERUL NAȚIONAL – 25 SEPTEMBRIE 
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CURIERUL FILIALELOR 
 

FILIALA CECCAR ALBA 
În fiecare an, la 21 septembrie sub patronajul CECCAR se  sărbătoreşte Ziua Naţoinală a Contabilului 

Român, care este sărbătorită în întreaga ţară prin manifestări cultural – ştiinţifice, întâlniri social – profesionale, 

simpozioane, mese rotunde. 

Ediţia a X-a a „Zilei Naţionale a Contabilului Român” a omagiat personalitatea celui care s-a dăruit  

nobilei profesii contabile şi formării noilor generaţii de profesionişti, membru fondator  şi preşedinte al 

CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma. 

Manifestările prilejuite de cea de a X-a aniversare a „Zilei Naţionale a Contabilului Român” au fost 

găzduite de Sala de conferinţe a Hotelului 

Parc din Municipiul Alba Iulia si au avut 

meritul de a reuni o parte a profesioniştilor 

contabili din judeţul Alba, reprezentanţi ai 

instituţiilor locale, ai mediului academic, ai 

mediului de afaceri şi ai organizaţiilor 

profesionale.  

Pentru manifestările prilejuite de 

sărbătorirea „Zilei Naţionale a Contabilului 

Român”, Comitetul de organizare  a transmis 

invitaţii către toţi membrii filialei Alba a 

C.E.C.C.A.R. şi pentru 150 de personalităţi, 

oficialităţi locale, parlamentari şi 

reprezentanţi ai mediului de afaceri din 

judeţ. 

Invitaţia a fost onorată de un număr de 

94 de persoane din care 88 membri 

CECCAR şi 6 invitaţi. De asemenea, au fost 

prezenţi în sală şi fotoreporteri de la ziarele 

locale. 

Deschiderea oficială a manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a Contabilului Român, ediţia 2014, a 

fost efectuată de către doamna Dobrescu Marioara – director executiv al Filialei Alba a CECCAR, care a 

adresat un cuvânt de bun venit tuturor invitaţilor şi a urat un călduros “ La mulţi ani” tuturor celor prezenţi în 

sală şi în special profesioniştilor contabili prezenţi şi celor care nu au putut participa la întâlnire.  

Doamna Pitic Aneta – membră în Consiliul Superior al CECCAR şi reprezentant al Consiliului Superior  

la manifestările organizate cu ocazia sărbătoririi  Zilei Naţionale a Contabilului Român din 21 septembrie 2014 

a prezentat Mesajul Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România adresat tuturor profesioniştilor contabili cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român, prin care s-a 

arătat că  ziua de 21 septembrie 2014 este sărbătorită la scurt timp după un eveniment remarcabil, cu un amplu 

şi profund ecou în rândurile comunităţii noastre profesionale şi anume Congresul Profesiei Contabile, ediţia a 

XX-a,2014. 

 „Ziua Naţională a Contabilului Român” reprezintă, aşa cum spunea cel care a iniţiat-o, preşedintele 

Marin Toma, „un prilej pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au luptat sau au sprijinit activităţile 

CECCAR – membrii fondatori, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi ai administraţiilor locale, 

autorităţi publice, organisme neguvernamentale – asociaţii şi fundaţii, precum şi structurile alese sau 

executive ale CECCAR şi, nu în ultimul rând, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi – aceşti furnizori 

de încredere şi de securitate financiară – care au asigurat unitatea şi au dat puterea şi resursele necesare 

tuturor realizărilor din profesia contabilă”. 
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Este, de asemenea, un prilej 

de a reafirma adevărul potrivit 

căruia CECCAR a dat şi dă dovadă 

de o capacitate remarcabilă de 

gestionare şi organizare a profesiei 

contabile, devenind – graţie 

înaltului profesionalism al 

membrilor săi – şi un organism 

profesional foarte apreciat la nivel 

european şi internaţional. 

Calitatea pregătirii 

profesionale a contabililor români 

reprezintă un bun de primă 

importanţă nu numai pentru 

îndeplinirea rolului de experţi ai 

clienţilor noştri, ci şi de consultanţi 

în probleme care vizează 

macroeconomia, contactul 

permanent cu adevăratele stări de 

fapt la toate nivelurile permiţându-

ne să ne pronunţăm în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte confruntările de idei şi soluţii consacrate unor 

teme majore precum accesarea fondurilor europene, politica investiţională, mai ales în infrastructură, reducerea 

deficitelor fiscal, comercial şi de cont curent, elaborarea bugetelor naţionale multianuale, reformarea sistemului 

de impozitare, mecanismul de sprijinire efectivă a IMM-urilor. 

Doamna director executiv a mulţumit tuturor invitaţilor care au ales să participe alături de profesia 

contabilă la sărbătorirea acestui eveniment . 

Au transmis mesaje: 

 Din partea Baroului de Avocaţi Alba, d-na avocat Jidveian Olga, care a făcut referire la 

colaborarea cu colegii noştri experţi contabili 

judiciari cărora le-a mulţumit pentru sprijinul 

acordat instanţelor de judecată în luarea corectă a 

deciziilor şi hotărârilor. Reprezentanta Baroului 

de Avocaţi din Alba a urat mult succes în 

activitate tuturor profesioniştilor contabili şi „La 

mulți Ani” din partea instituţiei pe care o 

reprezintă. 

 Domnul ec. Suciu Cornel –Şef 

Administraţie Adjunct la Administraţia  

Judeţeană a Finanţelor Publice Alba a arătat că în 

contextul reformelor administrative care au loc în 

cadrul Ministerului de Finanţe se doreşte o cât 

mai bună colaborare şi sprijin metodologic pentru 

agenţii economici. În acest sens şi-a arătat 

disponibilitatea pentru sprijinirea în continuare a 

profesioniştilor contabili din judeţul Alba având 

în vedere că aceştia se confruntă cu probleme 

numeroase, mai ales în domeniul fiscal. 

 D-na conferenţiar universitar dr. 

Cenar Iuliana a prezentat într-o manieră foarte 

profesionistă tema  Directiva 34/2013 a 

Parlamentului European şi a Consiliului 

Uniunii Europene  -  Aşteptări şi provocări în 

evoluţia profesiei contabile. 
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Tema prezentată a stârnit interes în rândul profesioniştilor contabili, expunerea  fiind urmarită cu foarte 

mare interes de către toţi participanţii iar prezentările în power–point au fost foarte captivante. 

 

Acordarea diplomelor şi diplomelor de merit 

 

În continuarea evenimentelor, doamna director executiv a procedat la înmânarea unui număr de  22 

diplome de merit. 

În  „Topului local al celor mai bune societăţi membre CECCAR” pe plan local s-au clasat 

următoarele firme, care au primit distincţii sub formă de trofee şi diplome: 

1. Premiul special al anului 2014 – locul I -  SC ASISTENTA CONT SRL; 

2. Firme de top ale anului 2014 – locul II – SC TREVIT SRL; 

3. Topul firmelor membre CECCAR 2014 – locul III 

  - SC EURO CONTEXPERT SRL; 

  - SC YTRIU CONSULT SRL. 

Mediatizarea evenimentului s-a realizat prin articole în presa scrisă, respectiv în cotidianul local  

”Unirea” în datele de 18 şi 19 septembrie 2014, respectiv prin ediţia online a ziarului local „Unirea” din 

zilele de 18 şi 19 septembrie 2014. 

Evenimentul a fost mediatizat şi prin „Radio Unirea FM” în zilele de 18, 19 şi 20 septembrie. 

Apreciem ca reuşite aceste manifestări, având în vedere interesul manifestat de către membrii filialei şi 

economiştii care nu sunt membri ai C.E.C.C.A.R precum cuvintele de apreciere la adresa organizaţiei şi 

modul de desfăşurare a  manifestărilor, aduse de către invitaţi. 

 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

În  zilele de  03-04.09.2014  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 03.09.2014 – 56 

membri expreţi contabili şi  în  ziua  de  04.09.2014 – 49 membri  contabili  autorizaţi. 

În prima parte a 

întâlnirii d-nul  lector 

formator Doba Ştefan a 

prezentat “Piaţa de 

capital ca oportunitate de 

investire“. 

 "Investeşte atât 

cât îţi poţi permite să 

pierzi". 

Economiile şi 

investiţiile joacă un rol 

deosebit atât la nivel 

macroeconomic, cât şi la 

nivelul fiecărei persoane 

sau firme în parte. Aceste 

procese de economisire 

au un rol important, 

sumele depuse la băncile 

comerciale de către 

persoane fizice sau 
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juridice sunt folosite pentru acordarea de credite, finanţând investiţii în diverse sectoare economice şi 

contribuind la dezvoltarea economiei în ansamblul său.  

Un concept de analizat este diversificarea investiţiilor, adică plasarea sumelor în instrumente 

financiare diferite, şi/sau în diferite variante (în mai multe acţiuni diferite cotate la bursă sau în titluri la 

mai multe fonduri mutuale). 

Rentabilitate şi Risc:  Problema este alegerea modalităţii optime de investire, care să corespundă 

scopurilor şi aşteptărilor celui ce investeşte.  Pentru aceasta vom asocia fiecărui tip de investiţie două 

noţiuni: rentabilitate şi risc.  

Investiţia în acțiuni listate la bursă. Riscul reprezintă posibilitatea ca investiția să nu genereze 

câștigurile urmărite ci unele mai mici, sau chiar pierderi.  

Nu există o formulă universală de calcul a riscului, întrucât există nenumărați factori ce afectează  

performanțele unei  investiții: în cazul depozitului bancar există riscul (mai mic) de faliment al băncii, în 

timp ce în cazul investiţiei în acțiuni există riscul (mai mare) ca acțiunile să scadă ca urmare a rezultatelor 

slabe ale societății ABC. Există o legătură direct proporțională între riscul și rentabilitatea potențială a unei 

investiții. Cu cât riscul este mai mic, cu atât rentabilitatea potențială a investiţiei este mai redusă; cu cât 

riscurile sunt mai mari, cu 

atât crește și rentabilitatea ce 

poate fi asigurată de o 

investiţie. Prin rentabilitate 

se înțelege nivelul câștigului 

asigurat de către o investiţie. 

Ex. rentabilitatea unui 

depozit bancar este chiar 

nivelul dobânzii acordate de 

bancă deponentului. 

Inflația: Aceasta 

reprezintă reducerea puterii 

de cumpărare a leului în 

decursul unei anumite 

perioade; Inflația este strâns 

legată de un alt fenomen 

negativ: deprecierea leului în 

raport cu alte valute, 

respectiv creșterea continuă a cursului leului în raport cu dolarul, euro etc. 

Modalități de economisire și investire: Principalele variante de economisire și investire disponibile 

în țara noastră,  sume deținute în moneda națională (lei) și/sau în valute convertibile, certificate de depozit, 

depozite sau sume deținute la bănci comerciale, titluri de stat (certificate de trezorerie, obligațiuni),  titluri 

de participare la fonduri de investiții,  acțiuni și obligațiuni ale societăților publice, cotate la bursa de 

valori,  investiții pe piețe la termen (contracte futures și options),  instrumente al pieței valutare: FOREX, 

swap, FRA, REPO,  alte modalități de investire: polițe de asigurare (asigurări de viață) și alte instrumente 

ale societăților de asigurări, investiții directe în societăți necotate, investiții imobiliare, plasamente 

alternative (aur, antichități, opere de artă). 

Piața de capital reprezintă o piață pe care se tranzacționează în mod liber valori mobiliare (acțiuni, 

obligațiuni), având ca rol mobilizarea capitalurilor persoanelor care economisesc (cumpărătorii de acțiuni 

și obligațiuni) și care urmăresc plasarea profitabilă a acestor capitaluri. Aceste economii sunt atrase de 

către emitenții de acțiuni/ obligațiuni care sunt în căutare de capital în vederea finanțării activității. 

Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanță care conferă titularului anumite drepturi 

bine stabilite asupra unor entități ale societății emitente. În sens restrâns, valorile mobiliare sunt acțiunile și 

obligațiunile emise de o societate comercială. Bursa de Valori București: Activitatea bursieră în țara 

noastră datează din anul 1839. După o întrerupere de 5 decenii, Bursa de Valori București a fost reînființată 

în anul 1995, prima zi de tranzacționare fiind 20 noiembrie 1995. Cotarea ("admiterea") unei valori 
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mobiliare la Bursa de Valori reprezintă o recunoaștere a activității eficiente a societății emitente, datorită 

unor criterii ce trebuie îndeplinite în vederea cotării, criterii ce se referă la emisiunea de valori mobiliare, 

gestiunea societății emitente, activitatea desfășurată, informarea investitorilor etc. 

Tranzacționarea acțiunilor, Tranzacționarea obligațiunilor, Analiza acțiunilor, Investiții 

Administrate, Organizarea și funcționarea fondului mutual, Indicatori și riscuri ale fondului mutual, 

Fonduri închise, Fonduri de pensii,  

Orice tranzacție, reușită sau nereușită, este o lecție învățată. 

           În partea a doua a întrunirii D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat 

următoarele reglementări fiscale:  

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1015/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării 

creanţelor fiscale, Ordin Nr. 2446 din 4 august 2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în 

domeniul colectării creanţelor fiscale, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, 

Ordin Nr. 2365 din 1 august 2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu 

titlu de impozit. 

Reglementările prezentate au fost dezbătute şi exemplificate pentru o mai bună înţelegere şi aplicare 

de către membri. 

 
 

FILIALA 
CECCAR 
BIHOR 

 

În această lună 

au fost efectuate,  pe 

lângă activitatea 

curentă, următoarele 

lucrări: 

Am continuat 

acţiunea de acordare a 

vizei de exercitare a 

profesiei pe anul 2014  

membrilor activi;  până la 

30 septembrie  s-au mai 

primit şi verificat aproximativ 7 dosare privind obţinerea vizei de exercitare a profesiei urmând în perioada 

următoare ca aceste dosare să le procesăm în programul EvidExpert. 

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

diverse entităţi din judeţ, întâlnirile din după-amiaza zilei de marţi 02 septembrie şi miercuri 03 septembrie, 

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 “Dezbateri  
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privind 

Codul fiscal, 

Codul etic al 

profesioniștilor 

contabili, 

activități de 

prevenire și 

combatere a 

spălării banilor și 

a finanțării 

actelor de 

terorism” . 

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. 

La aceste întâlniri au participat aproximativ 180 de membri și stagiari.  

În data de 19 septembrie, la sediul filialei, a avut loc conferința de presă cu tema „Ziua Națională a 

Contabilului Român – Directiva 34/2013 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene – 

Așteptări și provocări în evoluția profesiei contabile”. La acest eveniment au participat din partea 

conducerii executive a filialei, dna director executiv, și dl președinte. Au fost trecute în revistă: ediția 

aniversară cu numărul XX a Congresului Profesiei Contabile din România desfășurată în zilele de 12-13 

septembrie, la București, cu tema „Noi dimensiuni și provocări ale  profesiei contabile: Competitivitate, 

Inovație și Conformitate”; organizarea celei de-a X – a  ediție a Z.N.C.R. în data de 21 septembrie, orele 

10.00, la sediul filialei.  

Manifestările legate de Ziua Naţională a Contabilului Român şi desfăşurate în data de 21 septembrie, la 

sediul filialei, au fost anunţate din timp, în presa locală.  

Astfel, în ziarul local “CRIȘANA”, în data de 20 septembrie 2014 este publicat articolul "Mâine, 21 

septembrie, Ziua Națională a Contabilului Român", în care se menţionează că ziua de 21 septembrie 2014  

va fi sărbătorită în întreaga țară, prin manifestări cultural științifice, întâlniri social – profesionale, 

simpozioane, mese rotunde etc., organizate sub patronajul filialelor CECCAR de la nivel teritorial, cu 

scopul promovării imaginii, intereselor și rolului contabilului într-o economie de piață concurențială. 

Evenimentul propriu - zis, a fost mediatizat ulterior desfăşurării lui, în presa locală scrisă şi 

audiovizuală: cotidienele CRIŞANA, JURNALUL BIHOREAN, posturile locale de radio şi televiziune 

TRANSILVANIA TV, FAVORIT FM, NAŢIONAL FM, PRO TV, CRIS TV . 

În cotidianul "JURNALUL BIHOREAN", numărul de luni, 22 septembrie 2014, a apărut articolul "Zile 

de sărbătoare pentru profesia contabilă" în care s-au prezentat informații despre ediția aniversară cu 

numărul XX a Congresului Profesiei Contabile din România  și manifestările marcate  de Ziua Națională a 

Contabilului Român.  În  același cotidian, marți 23 septembrie 2014, este publicată poza de grup realizată în 

fața sediului filialei cu ocazia acesiei manifestări. 
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Apreciem manifestările desfăşurate ca fiind o nouă şi semnificativă contribuţie la promovarea 

imaginii filialei, și a profesiei contabile din județul nostru. Bucurându-se de o onorată atenţie 

(conducerile la vârf ale autorităţilor locale: Consiliul Judeţean, Prefectura, instituții ale administrației 

publice locale etc.) şi de o remarcabilă prezenţă (circa 300 de participanţi), evenimentul a constituit nu 

doar o oportunitate festivă de promovare a profesiei, ci, mai ales, contextul formal de cunoaştere a 

activităţii, realizărilor şi preocupărilor organismului profesional, cadrul de apropiere şi afirmare a 

unităţii membrilor, precum şi un nou prilej de mediatizare şi răspândire publică a dezideratelor 

profesiei: educaţia, calitatea, etica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA CECCAR BISTRIŢA 

Manifestările din ziua de 21 septembrie 2014 au inclus 2 evenimente și anume: “Ziua Națională 

a Contabilului Român” și  “Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR”, prilej de 

bucurie pentru specialiștii județului nostru, care își desfășoară activitatea în domeniul financiar-contabil. 

CECCAR Filiala Bistrița a organizat aceste manifestări, pe care le considerăm deosebit de importante 

pentru profesia contabilă.   

Locul desfășurării; în Salonul 4 din incinta Hotelului Bistrița, începând cu orele 10,00. Sala a 

fost aranjată în mod festiv cu banner-ele confecționate centralizat, roll-up primite, aranjament floral la 

masa prezidiului. S-a amenajat un stand cu pliante, revista “Contabilitatea, expertiza și auditul 

afacerilor” pe anul 2014 ( nr.1-8) și publicațiile de specialitate editate de Corp. 

Pentru a marca Ziua Contabilului au fost prezenți aproximativ 60 de experți contabili, contabili 

autorizați, directori economici și financiari, contabili șefi și contabili angajați în economie. Din partea 

autorităților locale au fost prezenți la manifestare: 

-D-nul dr.ec. Pop Vasile Radu șef administrație adj. Administrația Financiară  Județeană 

Bistrița-Năsăud Serviciul Colectare; 

-D-nul Ticudean Valer vicepreședinte CCI BN 

-D-nul Morari Ioan comisar șef de poliție, șeful  Serviciului de Investigare a Fraudelor din 

cadrul IPJ BN 
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-D-na ec. Maxim Daniela -

consilier superior la Biroul de 

Expertize tehnice și Contabile de pe 

lângă Tribunalul BN  

În cadrul programului 

prezentat de președintele filialei, d-

na Habalau Maria a dat citire 

Mesajului Consiliului Superior al 

Corpului, adresat participanților la  

sărbătorirea “Zilei Naționale a 

Contabilului Român”. 

Invitații reprezentanți ai 

instituțiilor locale (Administrația 

Financiară  Județeană Bistrița-

Năsăud; CCI BN; IPJ BN;  Biroul 

de Expertize tehnice și Contabile de 

pe lângă Tribunalul BN) au 

exprimat aprecieri privind 

importanța profesiei contabile la 

nivel județean, rolul contabilului și al expertului contabil în economia județului, care se reflectă  în 

funcționarea mediului de afaceri local și la nivel județean. Au transmis mesaje de încurajare și încredere 

în ce privește dezvoltarea și colaborarea între instituțiile respective și Corp. 

D-na director executiv Login  Poni a prezentat tema centrală a evenimentului Zilei Naționale a 

Contabilului Român intitulată “Directiva 34/2013 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii 

Europene - Așteptări și provocări în evoluția profesiei contabile”. 

Au fost înmânate cele 10 diplome de merit următorilor profesioniști: 

 

Nr.   

crt. Numele și prenumele calitatea  funcția/instituția 

0 1 2 3 

1 Chirila Dana Gabriela Expert contabil Cabinet individual 

2 Ferent Sofia Expert contabil Cabinet individual 

3 Apafaian Adriana Director economic   SC Rubin SRL 

4 Balazs Annamaria Expert contabil Cabinet individual 

5 Suciu Maria Contabil autorizat Cabinet individual 

6 Petrina Marius Director general SC Metal Construct SRL 

7 Grindean Ana Floarea Director economic SC Ozana SRL 

8 Sigartau Paraschiva Expert contabil SC Euro-Cont-Expert SRL 

9 Maxim Simona Consilier superior BETC 

10 Sztankovszky Zoltan Expert contabil Cabinet individual 

 

 

Manifestările au continuat cu: Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR  

fiind premiate următoarele societăți: 

Premiul special al anului 2014 - Locul I Societatea  LG CONTAUDITEX SRL Bistrița 

 

Firme de top ale anului 2014 - Locul II Societatea  EXAUDIT SRL Bistrița 

 

Topul firmelor membre C.E.C.C.A.R. - Locul III 
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Societatea  MAREXPERT 

CONSULTING SRL Bistrița și 

Societatea  CONTCONSULTING SRL 

Năsăud 

Câțiva dintre cei premiați și-au 

exprimat mulțumirile pentru distincțiile și 

diplomele de merit acordate de Corp.  Din 

luările de cuvânt a profesioniștilor 

contabili s-au desprins următoarele idei: 

-editarea de către Corp a cărților 

de specialitate sunt bine cunoscute în 

rândul membrilor, filiala Bistrița având o 

bibliotecă cu titluri din domeniul 

contabilitate, evaluare, audit, IFRS, 

IPSASB și ghiduri profesionale; 

-profesia contabilă trebuie să 

rămână unitară, în sensul ca activitățile 

care formează profesia contabilă sunt la 

fel de importante pentru interesul public; 

-organizarea de cursuri și 

seminarii interactive pentru membrii 

privind modificările legislative în 

domeniul contabilității, fiscalității și a 

raportărilor contabile anuale. 

La finalul manifestărilor D-na 

președinte Habalau Maria remarca: 

 Cu ocazia zilei de astăzi, vă 

transmitem cele mai frumoase și alese 

gânduri, și fiecare dintre noi trebuie să 

reținem că “excelența unei profesii nu se discută. Ea se afirmă prin fapte, prin coerență, dinamism și 

performanță”. 

 Vă dorim mari realizări, satisfacție morală și intelectuală și nu uitați- întotdeauna este loc de 

mai bine și de 

mai mult!!!  
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FILIALA CECCAR BRĂILA  
 

 “Ziua Naţională a Contabilului Român” 

“Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR” 

– ediţia 21 septembrie 2014 

 
  Manifestările Zilei Naţionale a Contabilului Român organizate şi desfăşurate sub egida “Directiva 

34/2013 a Parlamentului 

European şi a Consiliului 

Uniunii Europene - Aşteptări 

şi provocări în evoluţia 

profesiei contabile” “ şi a 

Topului local al celor mai 

bune societăţi membre 

CECCAR. 

  Filiala Brăila a ales 

pentru organizarea şi 

desfaşurarea evenimentelor  

din 21 sept 2014,  Vaporul 

Restaurant Swing situat pe 

Faleza Dunării din Brăila. 

   Deschiderea oficială a 

manifestării a fost realizată de 

către președintele filialei 

CECCAR Brăila doamna 

Paula Ştefănescu, ce a adresat 

tuturor mesajul de bun venit  

la cea de-a X-a aniversare a 

zilei profesiei noastre Ziua Națională a Contabilului Român și a adus un omagiu fondatorului CECCAR, 

după 1990, dl. prof. Univ. Dr. Marin Toma președinte CECCAR și în același timp și colegilor, membri ai 

filialei care au trecut în veșnicie, invitând la păstrarea unui moment de reculegere. 

Organizarea celor două evenimente festive a fost asigurată de către executivul  filialei CECCAR Brăila: 

Carmen Tamaşi-Klaus director executiv,  Drăghici Daniela -birou administrativ, Corneliu Iscu –birou tablou, 

Cornelia Dima - birou stagiu, Gheorghe Nisipeanu – auditor de calitate,  şi preşedintele filialei dna Paula 

Ştefănescu  ce a condus desfăşurarea evenimentelor în calitate de moderator . 

În cuvântul introductiv dna președinte a evidențiat atributele profesionistului contabil modern, rolul 

important al profesionistului contabil în dezvoltarea, managementul și succesul unei companii, latura 

creativă a profesiei și servirea interesului public. 

În continuare Dna Constanta Petroianu membru al Consiliului Superior și  reprezentant CS la nivelul 

filialei, a dat  citire mesajului Consiliului Superior al CECCAR, transmis filialei prin grija structurilor de 

conducere ale Corpului. 

La acest eveniment important al profesiei contabile au fost prezenţi  un numar de 110 participanţi  - 

experţi contabili, contabili autorizaţi , economişti şi alti profesionişti din economie, invitaţi,  reprezentanți ai 

mediului academic local şi de afaceri, importante  oficialităţi locale. 
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 CECCAR Brãila s-a bucurat de prezenţa 

reprezentanților instituțiilor locale şi a altor 

colaboratori de frunte ai filialei dintre care 

menționăm: din partea Prefecturii Brăila – 

participarea Prefectului Județului Brăila dna 

Vasilica Vilcu; Camera de Comerţ Industrie și 

Agricultură Brãila –președinte Stefan Fusea, 

director executiv Spanu Georgeta și director 

economic – Ionescu Lucica; dna prof. univ. dr. 

Vechiu Camelia – decan al Facultății de 

Management şi Marketing în Afaceri 

Economice din cadrul Universității Constantin 

Brancoveanu, lectorii univ. dr. Tudose 

Geanina și Bunea-Bontas Cristina, dna Maria 

Economu – din partea Consiliului Județean 

Brăila, OIRPOSDRU Regiunea Sud Est Braila 

-șef serviciu economic Ionescu Alexandru 

George, dna Elena Chirita – director Banca 

Transilvania Braila, IPJ Braila –șeful 

Inspectoratului de Poliție Județean Brăila 

comisar șef de poliție Vizitiu Mircea Relu. 

 “În primul rând mulțumesc pentru 

invitație. În al doilea rând vreau să știți că vă 

iubesc tare mult pentru fructuoasa colaborare 

profesională pe care o avem, motiv pentru care 

în această zi nu fac decât să vă doresc din tot 

sufletul sănătate, să aveți parte de un an ce 

urmează plin de realizări profesionale și 

personale și să ținem aproape, a transmis  Dna dr. Vasilica Vilcu – Prefectul județului Brăila. 

 Alese cuvinte a avut și conf. .univ.dr.  Camelia Vechiu – decan Facultatea de Management Marketing și 

Afaceri în Economie din cadrul Universității Constantin Brancoveanu Centrul Brăila: “Mă bucur tare mult să 

fiu astăzi în mijlocul dvs. Pentru mine este o onoare să vă revăd, să recunosc dintre dvs. foarte mulți dintre 

absolvenții Universtității noastre, absolvenți cărora le-am fost și eu profesor și pe care îi revăd cu mare drag 

de fiecare dată. 

 Dați-mi voie ca în numele Universității noastre, în numele colegilor mei care sunt și ei astăzi prezenți 

alături de dvs. și în numele meu personal să vă spun un sincer  La mulți ani!, pentru că este o zi aniversară, o 

zi frumoasă, să vă doresc numai împliniri, numai sănătate și tot ce vă doriți să se îndeplinească. 

 Aș vrea să mai adaug faptul că acum o săptămână am făcut parte din delegația filialei Brăila, care a 

reprezentat județul nostru la cel de-al XX-lea Congres al profesiei contabile. 

 Vă spun sincer că a fost o onoare pentru mine și o placere în egală măsură să fac parte alături de dna 

președinte, dna director executiv, dna consilier Petroianu, dna vicepreședinte a filialei și alături de alți 

invitați din această delegație. 

 Am rămas impresionată de organizarea acestui Congres, de ținuta deosebită, științifică, morală a acestei 

manifestări a dvs., a profesiei contabile. 

 Vreau să vă felicit pe toți pentru că faceți parte din acest organism profesionist care a dat dovadă încă o 

dată că își respectă anumite principii, anumite valori. 

 Am remarcat de asemenea și recunoașterea pe care organismul CECCAR la nivelul României îl are în 

rândul organismelor internaționale care au participat. 

 Cuvintele de mulțumire care s-au adresat la deschiderea Congresului au dovedit încă o dată acest lucru. 

 Am urmărit la început un videoclip dinamic care arată sloganul sub care s-a desfășurat această ediție a 

Congresului dvs. – Competitivitate, Inovație, Conformitate. 
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 Cei care au organizat dna director general Daniela Vulcan și dna președinte, au ținut să sublinieze că 

aceste concepte nu au fost alese în mod întâmplător, deoarece profesia contabilă nu se rezumă în acest 

moment, datorită evoluției informatice la care asistăm cu toții, doar la înregistrări contabile. 

 Ea se vede o profesie care să analizeze evenimentele, activitățile economice și să propună măsuri pentru 

viitor, pentru perspectivă. Este mare lucru și sper ca toată lumea aici prezentă să rețină acest lucru, că 

profesia contabilă este o profesie de viitor și o profesie care se perfecționează zi de zi și trebuie să fiți mândri 

de organismul profesional din care faceți parte. 

 Mă bucur încă o dată că 

mediul academic este alături de dvs. 

și participarea la acest Congres mi-a 

confirmat acest lucru. La nivel 

național am constatat că relația dintre 

universități și CECCAR este foarte 

strânsă și același lucru se întâmplă și 

la nivelul județului Brăila și se va 

perfecționa în continuare. 

 În ultimii ani zic eu că am fost 

alături de dvs. precum și dvs. ați fost 

alături de noi, de Universitatea 

noastră, am organizat foarte multe 

evenimente împreună, deja am pus pe 

hârtie următorul eveniment ce va avea 

loc pe 2 octombrie 2014 și la care îmi 

doresc să ne revedem cu bine. La 

mulți ani încă o dată!” 

   Prezentarea temei profesionale stabilite conform programului a fost realizată de vicepreședintele 

Consiliul Filialei dna Doinita Burciu care a prezentat materialul “Directiva 34/2013 a Parlamentului 

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

invitat la reflecție membrii prezenți. 

Pentru ediția din acest an directorul executiv și președintele filialei au nominalizat și înmânat 

DIPLOMELE DE MERIT realizate unitar de către Conducerea CECCAR.  

La această secţiune au fost nominalizati şi aplaudaţi următorii membrii și stagiari ai filialei CECCAR 

BRĂILA care au obținut cele mai bune rezultate din profesie și sprijinire a acțiunilor filialei: TUDOSE 

GINA – expert contabil – 

rezultate profesionale 

deosebite; MIHAILESCU 

AMALIA – contabil 

autorizat– rezultate 

profesionale deosebite; 

BOTOSANCHE IZOT – 

expert contabil– rezultate 

profesionale deosebite; 

BREZAN CHIRANA – expert 

contabil; SZABO CORNELIA 

MAGDALENA – expert 

contabil; CAPRITA 

VALERICA – expert contabil; 

BUNEA-BONTAS 

CRISTINA AURORA – 

contabil autorizat, lector 

CECCAR; ARIF PLESCA 

GEORGETA – contabil autorizat, pentru întrega activitate desfășurată; NEAGU DANIELA –expert contabil 

- stagiar; DANCIU CARMEN – expert contabil – stagiar. 
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 Al doilea eveniment 

“Topul local al celor mai 

bune societăți membre 

CECCAR” a fost 

prezentat de către 

directorul executiv al 

filialei Brăila dna Carmen 

Tamaşi-Klaus care a făcut 

o scurtă prezentare a 

evenimentului. Au fost 

menționate :   criteriile de 

clasificare ce au stat la 

baza realizării topului 

local, realizarea 

distincțiilor în mod unitar 

prin grija Aparatului 

Central şi anunţarea 

câştigătorilor celei de-a 

patra ediții 2014.  

    Înmânarea premiilor 

a fost oficiată de dna 

preşedinte Paula 

Ştefănescu în următoarea 

ordine: locul I -SC 

CONTAFIN SRL 

BRAILA, locul II SC 3M 

CONT SRL BRAILA şi 

locul III cu doi câștigători 

SC CONTLEX M.B.M 

SRL BRAILA  și SC 

ABRASU 

CONSULTANTA 

ECONOMICA SI 

EXPERTIZA 

CONTABILA SRL 

BRAILA. 

 Membrii premiați au 

ținut să mulțumească pentru acordarea 

premiilor și au urat succes, multă sănătate 

și realizări profesionale tuturor celor 

prezenți în sală. 

 Evenimentul a fost încheiat cu 

prestaţia artistică a dansatorilor de la 

Școala Populară de Artă “Vespasian 

Lungu”.   

 Participanţii profesionişti contabili şi 

alţi invitaţi prezenţi la acest eveniment au 

apreciat  locaţia, condițiile de organizare, 

calitatea materialelor realizate, mesajele 

Conducerii CECCAR dar şi prestaţia 

deosebită a dansatorilor ce au încântat 

publicul. 
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FILIALA CECCAR BRAŞOV 
   

În filiala CECCAR Braşov luna septembrie 2014 a fost dominată de pregătirile prilejuite de Ziua 

Naţională a Contabilului Român. 

Ziua de 21 Septembrie a reprezentat un moment de suflet, dar şi de mare sărbătoare pentru filiala Braşov 

a Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), fiind aniversată cea de-a 

X-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român. Cu acest prilej, toţi profesioniştii experţi contabili şi 

contabili autorizaţi din judeţul Braşov au participat la festivitate şi, totodată, o întâlnire profesională anuală, cu 

scopul promovării imaginii, intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă concurenţială. La 

eveniment au fost invitaţi, de asemenea, reprezentanţi ai instituţiilor statului şi ai mediului de afaceri braşovean.  

Manifestarea, desfăşurată în Sala de cursuri „Emanoil Ioan Nechifor” a filialei, a fost deschisă, în mod 

oficial, de către preşedintele CECCAR Braşov, Nicolae Băjan, cel care a punctat cele mai importante trăsături 

ale profesiei de contabil: integritatea, obiectivitatea, competenţa profesională şi prudenţa, confidenţialitatea, 

respectul faţă de normele tehnice şi profesionale, precum şi independenţa. „Astăzi este o zi festivă în care ne 

întâlnim cu membrii organismului nostru profesional, dar şi cu reprezentanţii instituţiilor descentralizate la 

nivel local, instituţii în care o mare parte a colegilor mei îşi desfăşoară activitatea şi cu care CECCAR Braşov 

are numeroase relaţii de colaborare.  Din 2005, în fiecare an, se sărbătoreşte Ziua Naţională a Contabilului 

Român, o zi care stă sub semnul Balanţei, termen care ne este specific, având în vedere faptul că activitatea 

noastră se bazează pe un echilibru între necesităţi şi nevoi, între venituri şi cheltuieli, între necesităţi şi 

urgenţe. Pentru bunul mers al economiei, organismul nostru profesional a instruit şi are în structură membri 

foarte bine pregătiţi şi care au o contribuţie deosebită la succesul mediului de afaceri şi, nu în ultimul rând, au 

un rol foarte important în actul de justiţie. Cu ocazia acestei aniversări, transmit tuturor colegilor un călduros 

«La mulţi ani!», multă sănătate, succes şi putere de muncă”, a afirmat Nicolae Băjan, preşedintele CECCAR 

Braşov. În 

continuare, domnia sa a dat citire mesajului Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România, adresat tuturor profesioniştilor contabili din România.  
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La eveniment au luat parte şi numeroase oficialităţi, deputatul Gheorghe Ialomiţianu subliniind faptul că 

cea mai frumoasă perioadă profesională pe care a traversat-o a fost cea ca membru al CECCAR Braşov. „Le 

doresc contabililor braşoveni să rămână aceiaşi 

profesionişti de care economia românească are 

nevoie pentru că o societate sănătoasă este atunci 

când se bucură de profesionişi competenţi. Să nu 

uităm că experţii contabili şi contabilii asigură 

datele credibile şi reale despre cum evoluează 

economia. Nu puteam să nu particip la acest 

eveniment, pentru că sunt şi eu expert contabil, am 

dat şi eu o mână de ajutor la construirea acestei 

organizaţii şi la dezvoltarea acestei profesii. În 

Parlamentul României se dezbat foarte multe legi 

referitoare la profesia de expert contabil şi trebuie 

luat mereu pulsul pentru a avea nişte legi corecte de 

care experţii şi economia românească au nevoie”, a subliniat deputatul Gheorghe Ialomiţianu. 

Prefectul judeţului Braşov, Romer Ambrus Sandor Mihaly a spus că aşa cum, pe vremuri, Braşovul era 

organizat în bresle, CECCAR Braşov reprezintă acum un bastion al contabililor. „Le doresc contabililor 

braşoveni multă putere de muncă şi subliniez faptul că meseria lor nu este una la vedere, însă îmi dau seama 

cât de importantă este misiunea lor, ce astăzi este adusă în prim-

plan. Este bine să ştim că există şi această categorie profesională, în 

spatele patronilor de firme, investitorilor şi oamenilor de afaceri. 

Astăzi este momentul în care îi putem omagia şi le putem ura toate 

cele bune”, a declarat Romer Ambrus Sandor Mihaly, prefectul 

judeţului Braşov.  

Primarul oraşului Râşnov, Adrian Veştea, şi el de formaţie 

economist şi expert contabil, a mărturisit faptul că această pregătire 

l-a ajutat în mod decisiv în cei  zece ani de când conduce destinele 

localităţii. 

În cadrul manifestării au 

mai luat cuvântul şi Viorica 

Munteanu din partea Uniunii 

Naţionale a Practicienilor în 

Insolvenţă din România, care a făcut referiri la noile modificări legislative din 

domeniu, Mariana Julea, reprezentant al Direcţiei Generale Regionale a 

Finanţelor Publice Braşov, precum şi conf. dr. Adrian Trifan de la Facultatea 

de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Transilvania” Braşov. 

Adrian Ţeposu, expert contabil şi vicepreşedinte al CECCAR Braşov, a 

făcut o scurtă prezentare a ceea ce reprezintă Directiva 34/2013 a 

Parlamentului European şi a Consiliului Europei, cu aşteptările şi provocările 

sale în evoluţia profesiei contabile. 

În cadrul festivităţii, din partea CECCAR Braşov au fost acordate 

diplome de merit pentru buna colaborare cu instituţiile statului, prefectului 

Romer Ambrus Sandor Mihaly, primarului Adrian Veştea, inspectorului şef de la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Braşov, Adrian Nicolae Reit, dar şi altor reprezentanţi ai organismelor locale. De asemenea, le-au fost 

oferite distincţii şi membrilor CECCAR Braşov pentru contribuţii deosebite în activitatea filialei. În finalul 

evenimentului, au fost oferite premii în cadrul Topului local al celor mai bune societăţi, membre CECCAR. 

Criteriile urmărite în acordarea distincţiilor au fost: acordarea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile în 

ultimii 3 ani; plata integrală a cotizaţiilor profesionale în ultimii 3 ani; cifra de afaceri realizată în anul 
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precedent acordării premiului; numărul mediu de salariaţi; numărul de clienţi; diversitatea serviciilor prestate 

clienţilor; clasa de calitate obţinută urmare a auditului de calitate. Premiile au fost înmânate de către Cornelia 

Deleanu, director executiv CECCAR Braşov, care a menţionat faptul că „cele mai bune societăţi locale de 

expertiză contabilă şi contabilitate sunt premiate atât pentru stimularea activităţilor profesionale, dar şi ca o 

recunoaştere a eforturilor depuse în sprijinul profesiei contabile şi a statutului de membru CECCAR”. 

Câştigătorii celei de-a patra ediţii a TOPULUI LOCAL AL CELOR MAI BUNE SOCIETĂŢI 

MEMBRE CECCAR BRAŞOV – 21 septembrie 2014 sunt: 

LOCUL I - Premiul special al anului 2014  

SC DOCONTAB SRL – administrator expert contabil Matei Claudia 

LOCUL II 

SC CONTANA SRL – administrator expert contabil Țeposu Marius Adrian 

SC BASICOUNT SRL – administrator expert contabil Milea Mariana 

SC CONTALL SRL - administrator expert contabil Ţuică Ileana 

SC IMPULS STRATEGIC CONT SRL - administrator expert contabil Bredureanu       Elena 

LOCUL III 

SC DILIGENT ACCOUNTING SRL – administrator expert contabil Grigorescu Răzvan  

SC CONTFIN CONSULTING SRL – administrator expert contabil Grigori Ioan 

SC CONTPROF SRL – administrator expert contabil Cozma Mihai 

SC ANALIZĂ ECO-FIN SRL - administrator expert contabil Buhaiciuc Mihai 

 

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI  
A sărbătorit luna profesiei contabile 
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 Filiala Bucureşti a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a sărbătorit cu 

fast profesia contabilă în luna septembrie. 

 Filiala s-a implicat activ în evenimentele desfăşurate la nivelul Corpului în perioada 11-13 septembrie. 

Mai exact, atât conducerea, cât şi salariaţi ai filialei, alături de membri au participat în data de 11 septembrie, la 

Rin Grand Hotel, la cea de-a V-a ediţie a Forumului Naţional al Practicilor Mici şi Mijlocii, cu tema ”Inovare 

şi calitate – noi valenţe pentru PMM”. 

 Organism ce gestionează şi susţine permanent profesia contabilă, C.E.C.C.A.R. a acordat întotdeauna o 

deosebită atenţie problemelor cu care se confruntă Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM), motiv pentru care 

organizează evenimente în cadrul cărora reprezentanţii IMM-urilor pot dezbate, într-un cadru stimulativ, 

subiecte de real interes din domeniu. 

 În cadrul aceluiaşi eveniment s-a desfăşurat festivitatea de decernare a premiilor celor mai bune societăţi 

membre C.E.C.C.A.R.,”Topul 

naţional al celor mai bune 

societăţi membre C.E.C.C.A.R.”, 

ediţia a IV-a. Distincţiile au fost 

acordate ca semn de recunoaştere 

şi apreciere la nivel naţional a 

performanţelor profesionale pe 

care societăţile membre 

C.E.C.C.A.R. le-au obţinut în anul 

precedent. 

 În zilele de 12 şi 13 

septembrie s-a desfăşurat ediţia 

aniversară cu numărul XX a 

Congresului Profesiei Contabile 

din România, organizată sub egida 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din 

România, cu participare la nivel 

naţional şi internaţional, cu invitaţi 

ai organismelor profesionale internaţionale. Evenimentul a avut loc la hotelul Radisson Blu, din capitală. 

Luna septembrie ar putea fi denumită ”luna profesiei contabile”, luând în considerare evenimentele 

petrecute în perioada ce tocmai s-a 

încheiat. 

 Data de 21 septembrie a 

reprezentat şi anul acesta, la fel ca şi 

în anii precedenţi, moment de o 

deosebită importanţă pentru profesia 

contabilă, la nivelul întregii ţări, sub 

patronajul filialelor C.E.C.C.A.R., 

sărbătorindu-se Ziua Naţională a 

Contabilului Român.  

 Evenimentul, ajuns la cea de-a 

X-a ediţie, a reunit profesionişti 

contabili din România, membri ai 

C.E.C.C.A.R., beneficiari ai serviciilor 

lor sau angajaţi în diverse ramuri ale 

economiei, oameni de afaceri, 

directori economici, financiari, 

contabili şefi şi responsabili cu 

activităţile comerciale, dar şi 
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importanţi reprezentanţi ai instituţiilor publice, la nivel teritorial, aceştia sărbătorind prin întâlniri 

socioprofesionale, simpozioane şi mese rotunde. 

 Cu ocazia acestei zile cu o importanţă deosebită în rândul profesioniştilor contabili, Filiala Bucureşti a 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a sărbătorit profesia într-un cadru special, 

la Crystal Palace Ballrooms, la eveniment fiind prezenţi reprezentanţi ai conducerii filialei, dar şi ai Corpului, 

care au transmis mesaje de bun venit celor 

prezenţi şi un călduros "La mulţi ani" 

tuturor profesioniştilor contabili. 

Întâlnirea a fost deschisă prin 

cuvântul preşedintelui filialei, prof. univ. 

dr. Florentin Caloian, acesta făcând referire 

la evenimentele ce au precedat Ziua 

Naţională a Contabilului Român, şi anume 

Congresul Profesiei Contabile, respectiv 

Forumul Naţional al Practicilor Mici şi 

Mijlocii, evenimente ce s-au desfăşurat în 

săptămâna premărgătoare zilei de 21 

septembrie.  

Aceste momente de puternică 

emoţie i-au făcut pe cei prezenţi "mândri că 

fac parte din această organizaţie puternică 

şi de profesia practicată", aşa cum ei înşişi 

au declarat, oferindu-le totodată ocazia să 

dezbată împreună cu alţi profesionişti teme 

de real interes în activitatea desfăşurată. 

 

Preşedintele interimar al C.E.C.C.A.R., Robert Aurelian Şova a fost primul care a luat cuvântul în 

cadrul sărbătorii. Domnia sa a transmis către toţi profesioniştii contabili mesajul Consiliului Superior al 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din 

România, cu ocazia celebrării 

celei de-a X-a ediţii a Zilei 

Naţionale a Contabilului 

Român. 

Totodată, domnul 

Robert Aurelian Şova a 

transmis celor prezenţi 

felicitări cu ocazia acestei 

deosebite zi şi şi-a exprimat 

speranţa ca aceste momente să 

rămână în memoria tuturor ca 

fiind reprezentative pentru 

profesia contabilă. 
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În cadrul întâlnirii au luat cuvântul importanţi reprezentanţi ai instituţiilor cu care C.E.C.C.A.R. susţine 

un permanent dialog profesional. Din partea Ministerului 

Finanţelor Publice a ţinut un scurt discurs Emilia 

Iordache, Director General Adjunct Direcţia de Legislaţie 

Cod Fiscal, deputatul Andreea Paul a reprezentat 

Parlamentul României în cadrul evenimentului la care a 

participat şi Angela Bouros, Inspector Superior Consiliul 

pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei 

Contabile (C.S.I.P.P.C.). Au mai transmis câteva gânduri 

bune, îndemnul la dialog deschis şi felicitări cu ocazia 

acestei deosebite zile reprezentantul ONRC, Valentina 

Burdescu, Director Direcţia Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă, Carmen Silvia Soare, Director Adjunct 

Administraţia Sectorului 4, reprezentantul Uniunii 

Generale a Industriaşilor din România, Secretar General 

Ştefan Rădeanu. 

Totodată, gânduri bune au fost adresate 

profesioniştilor contabili din ţara noastră şi din partea 

secretarului general IFA, lect. univ. dr. Florin  Dobre, din 

partea reprezentantei Fundaţiei Măreţie şi Talent, Larisa 

Vlăsceanu şi a managerului de proiect al Clubului 

Tinerilor Experţi Contabili, expert contabil Andrei 

Badiu. 

Directorul executiv al Filialei Bucureşti, ec. Elena 

Boban, împreună cu preşedintele filialei Bucureşti, lect. 

univ. dr. Florentin Caloian, au transmis mesajul doamnei 

Director General al C.E.C.C.A.R., ec. Daniela Vulcan, adresând "La mulţi ani" tuturor profesioniştilor 

contabili, multă sănătate, succes în cariera profesională şi realizarea tuturor planurilor. Cu această ocazie, 

conducerea filialei a acordat doamnei Director General o diplomă de excelenţă pentru recunoaşterea şi 

aprecierea muncii depuse, abnegaţiei, viziunii şi dăruirii, dar şi pentru încrederea în oameni şi în viitor, de care 

domnia sa dă dovadă în permanenţă. 

"Ziua de 21 septembrie sărbătorită an de an de profesia contabilă din întreaga ţară ne oferă prilejul şi 

marea bucurie de a ne reuni şi astăzi într-un cadru plin de emoţie, de comuniune profesională şi spirituală, când 

simţim, ca de fiecare dată în astfel de momente, că formăm un corp de elită al acestei profesii.  Mă bucur şi mă 

onorează să avem alături de noi, cei care formăm familia de profesionişti contabili ai celei mai mari filiale a 

CECCAR, invitaţi de la cel mai înalt nivel ai instituţiilor cu care C.E.C.C.A.R. susţine un permanent dialog 

profesional. Îi mulţumesc doamnei Director General, ec. Daniela Vulcan pentru susţinerea permanentă, 

domnului preşedinte prof. univ. dr. Marin Toma care, spiritual, este permanent alături de noi şi care ne obligă, 

prin viziunea moştenită de la dânsul, să susţinem profesia şi să o purtăm mai departe, acolo unde îi este locul", a 

declarat ec. Elena Boban, directorul executiv al filialei C.E.C.C.A.R. Bucureşti. 

"Grandoarea evenimentului, numărul mare de participanţi şi prezenţa celor mai importante instituţii ale 

statului cu care avem o bună colaborare sunt dovada că profesiacontabilă se bucură de respect şi de 

recunoaşterea valenţelor pe care le are în slujirea interesului public. Urez tuturor membrilor filialei Bucureşti, 

colegilor mei, un călduros LA MULŢI ANI, multă sănătate şi împliniri pe toate planurile şi să nu uite nicio 

clipă că reprezentăm un organism de prestigiu internaţional,  să conştientizeze în orice moment că trebuie să îşi 

îndeplinească cu cinste şi mândrie misiunea de profesionist contabil", a declarat, în încheierea discursului, 

directorul filialei Bucureşti. 

Preşedintele filialei a moderat întregul eveniment, susţinând totodată şi tema sub egida căreia s-a 

desfăşurat Ziua Contabilului Român de anul acesta, respectiv "Directiva 34/2013 a Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene - Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile". 
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În încheiere, directorul executiv 

al filialei, ec. Elena Boban, alături de 

preşedintele filialei, lect. univ. dr. 

Florentin Caloian au înmânat diplome 

şi trofee societăţilor membre 

C.E.C.C.A.R. care au obţinut rezultate 

deosebite în anul precedent, ocazie cu 

care reprezentanţii acestora au 

mulţumit filialei pentru premii, pentru 

sprijinirea în activitatea pe care o 

desfăşoară, la rândul lor transmiţând un 

sincer "La mulţi ani" tuturor 

profesioniştilor contabili. 

Ziua de sărbătoare s-a încheiat 

într-o atmosferă caldă, familiară, cu o 

serie de momente speciale, de înaltă 

clasă artistică, invitaţii bucurându-se de 

surprizele pregătite cu această ocazie. 

 Evenimentul a fost intens 

mediatizat atât în rândul membrilor, cât 

şi în presă, mesaje şi invitaţii fiind 

transmise pe postul Radio Light, dar şi în presa scrisă. 

 Prin organizarea evenimentelor la înalt nivel, filiala C.E.C.C.A.R. Bucureşti este întotdeauna alături de 

mebrii săi, asigurându-le acestora suportul şi pregătirea de care au nevoie în exercitarea profesiei. 

În cadrul filialei s-au desfăşurat în continuare cursurile de calificare/recalificare din cadrul proiectului 

”Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creşterea economică”. 

 Şi în decursul acestei luni, la fel ca în lunile precedente, s-a acordat o deosebită atenţie membrilor, 

aceştia fiind informaţi în legătură cu condiţiile necesare obţinerii vizei pentru exercitarea profesiei. 

 Luna septembrie a fost marcată de o intensă activitate şi în ceea ce priveşte desfăşurarea înscrierilor în 

vederea susţinerii examenului de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, 

organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în zilele de 5-12 octombrie 

2014. 

 În perioada 8 septembrie – 1 octombrie, în cadrul filialei s-au desfăşurat cursuri de pregătire a 

examenului de admitere, lectori fiind: Director General C.E.C.C.A.R., Ec. Daniela Vulcan – doctrină şi 

deontologie, prof. univ. dr. Necşulescu Ecaterina – evaluare economică, prof. univ. dr. Ştefănescu Aurelia – 

audit, director birou expertize C.E.C.C.A.R. – Ec. Dimitriu Violeta, prof. univ. dr. Ene Charlotte – drept, lect. 

univ. dr. Dobre Florin – fiscalitate, prof. univ. dr. Dumitru Corina Graziella – contabilitate. 

 La sfârşitul lunii septembrie, în zilele de 29 şi 30, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Profesională Continuă s-a desfăşurat cursul ”Auditul financiar şi certificarea situaţiilor financiare. Doctrina şi 

deontologia profesiei contabile”, susţinut de Directorul General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan şi de 

Preşedintele filialei Bucureşti, lect. univ. dr. Florentin Caloian. 
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FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Seminar având ca temă „Neimpozitarea profitului reinvestit” 

 

În data de 9 septembrie ac. în sala de consiliu al filialei a avut loc un seminar având ca temă 

„Neimpozitarea profitului reinvestit – OUG nr. 19/2014”. 

La acest seminar au participat reprezentanţi ai societăţilor de expertize contabile şi cabinete de profil, 

tema aleasă fiind foarte actuală şi de interes din partea membrilor. Astfel, conducerea filialei a hotărât că 

ar fi necesară şi oportună discutarea anumitelor speţe legate de tratamentul contabil şi fiscal.  

Speţele prezentate de cei prezenţi au fost dezbătute cu mult profesionalism – principalele speţe s-au referit 

la: 

- pierderea contabilă la sfârşitul anului, 

- rezultat fiscal mai mic decât cel contabil, 

- declararea şi plata impozitului pe profit anual, 

- echipamente care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi. 

În concluzionarea speţelor dezbătute, de mare ajutor a fost prevederile HG nr. 421/2014 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 care prezintă o serie de exemple referitoare la scutirea de 

impozit a profitului reinvestit. 
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2. Curs „Audit si certificare” 

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 data de 20 septembrie 2014 s-a organizat un curs de pregătire profesională cu tema „Audit si 

certificare”. 

La acest curs, la care au participat 133 membri ai filialei, am invitat ca lector pe domnul Florentin Caloian, 

preşedintele Filialei Bucureşti  – bucurându-se de aprecieri pozitive.  
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3. Ziua Naţională a Contabilului Român – 21 septembrie 2014 

Ziua Naţională a Contabilului Român din 21 septembrie 2014 a fost organizată la sediul Filialei Covasna în 

Sala de şedinţă „Berde Áron” cu începere de la ora 10,00. 

Conform invitaţiei postate pe site-ul filialei la aceste manifestaţii au participat un nr. de 82 membri şi un 

număr de 10 invitaţi. 

În sala în care au fost organizate evenimentele au fost arborate bannerele CECCAR, iar până la începerea 

evenimentelor a fost asigurat un fundal muzical adecvat aniversării. 

Deschiderea oficială a manifestărilor s-a realizat de către preşedintele filialei dl Bögözi Levente István cu 

salutul celor prezenţi. 

D-na Bunea Mariana a dat citire mesajului Consiliului Superior după care au urmat mesajele oficialităţilor 

locale în persoana d-nei Balmuş Liliana – inspector şef adjunct ITM, d-l Bagoly Miklos Levente – 

preşedintele ASIMCOV, d-l Pop Tiberius - Şef adjunct administraţie contribuabili mijlocii, d-na Székely 

Kincső – vicepreşedinte Junior Business Club. 

 

În continuare a urmat prezentarea profesională: Directiva 34/2013 a Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene  -  Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile. 

În cadrul festiv au fost acordate 10 diplome de merit persoanelor nominalizate de către Consiliul de 

Conducere al Filialei. 

După o scurtă pauză s-a trecut la un alt eveniment organizat cu prilejul Zilei Naţionale a Contabilului 

Român – Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR:    

- Locul I. SC A&C ASSOCIATED SRL – administrator Mocanu Marius 

- Locul II. SC CONT-EXP SERVICE SRL – administratori Debreczeni János, Debreczeni László 
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- Locul III.  SC EXIMCONT SRL- administrator Szabo Albert  

         SC FINE ACCOUNTING SOLUTIONS SRL SRL – administrator Olaru Oliviu Emil 

 

După o scurtă pauză a urmat un program de socializare, un prilej de schimbare de opinii între membri şi 

reprezentanţii instituţiilor prezente, servindu-se prăjituri, cafea, sendvișuri şi apă minerală. 

După terminarea manifestaţiilor s-a distribuit participanţilor o amintire cu ocazia celei de a X-a 

Aniversări a Zilei Naţionale a Contabilului Român, constând într-un pahar gravat cu sigla CECCAR.   

FILIALA CECCAR DÂMBOVIŢA 
 Salonul Editorial “Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte 

În perioada 5-7 septembrie a.c., CECCAR FILIALA Dâmboviţa a reprezentat Editura CECCAR la cea 

de-a XIII-a ediţie a  Salonului Editorial “Ion Heliade Rădulescu”, organizat de Biblioteca Judeţeană „Ion 

Heliade Rădulescu” din Târgovişte în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgovişte şi Consiliul Judeţean 

Dâmboviţa. 

Anul acesta, evenimentul s-a desfăşurat în cadrul Zilelor Cetăţii Târgovişte, în pavilioane expoziţionale 

amplasate în scuarul Primăriei Municipiului Târgovişte.  

Salonul editorial şi-a propus prezentarea către publicul dâmboviţean a ofertei de carte a celor mai 

importante edituri din ţară şi din judeţul Dâmboviţa  fiind deschis pentru vizitare în perioada 5-7 septembrie 

2014, între orele 10.00 - 21.00.  

 Alături de Editura CECCAR, au participat următoarele edituri şi instituţii editoare:  ALL, Arhiepiscopia 

Târgoviştei, Bibliotheca, Cetatea de Scaun, Curtea Veche Publishing, Diana Press, Dinasty Books Proeditură 

şi Tipografie, Eikon, Niculescu, Okian, Singur, Ştef , Tritonic, Univers Enciclopedic, Vivaldi, Corint, RAO, 

Saeculum I.O., Byton Music, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte, Centrul Judeţean de Cultură 

Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domneasca” Târgovişte, Societatea Astronomică Română 

de Meteori  (SARM). 
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Printre vizitatorii standului de carte  se numără reprezentanţii autorităţilor locale, politicieni, oameni de 

afaceri, practicieni profesionişti contabili din economia locală, membrii filialei, stagiari, studenţi şi elevi 

cărora li s-au distribuit broşuri de prezentare a CECCAR, a profesiei contabile, a Editurii CECCAR şi a 

publicaţiilor din fondul de carte al filialei. 

Persoanele interesate de examenul de admitere la stagiul de expert contabil au primit informaţiile 

necesare împreună cu materiale publicitare specifice şi au fost îndrumaţi să achiziţioneze publicaţiile necesare 

unei pregătiri temeinice.   

Un aspect deosebit care a reţinut atenţia în cadrul Ediţiei din acest an a fost vizita unor oameni de 

afaceri români dar şi străini, care au solicitat informaţii despre activităţile pe care le pot desfăşura experţii 

contabili pentru companiile naţionale şi multinaţionale, semn că brandul „expert contabil român” devine tot mai 

cunoscut.  

Primarul interimar al municipiului Târgovişte, domnul Ciprian Prisăcaru, s-a aflat printre vizitatorii 

standului de carte al Editurii CECCAR, apreciind faptul că profesia contabilă are o editură care este prezentă şi 

în judeţul Dâmboviţa. De asemenea a fost foarte încântat de modul de prezentare şi de deschiderea echipei care 

a reprezentat Editura, invitând  vizitatorii să achiziţioneze publicaţiile de specialitate ale Editurii (foto).       

                    

     

Pentru contribuţia adusă la organizarea celei de-a XIII-a ediţii a  Salonului Editorial “Ion Heliade 

Rădulescu”, conducerea Bibliotecii Judeţene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte a trimis filialei o 

scrisoare de mulţumire şi aprecieri.  

Proiectul „Lecţiile performanţei profesionale”  

Lecţia 1- Comunicarea eficientă uneşte generaţiile 

  

Comunicarea este cel mai important element al societăţii moderne, singurul care poate crea o punte între 

generaţii, care poate lega echipe ai căror membri provin din diferite categorii socio-profesionale şi de vârstă.  

Pentru a oferi un sprijin cabinetelor membrilor filialei Dâmboviţa a CECCAR, celor care se ocupă de 

bunul mers al activităţilor economice în cadrul celor mai bune firme din judeţ, dar şi pentru a determina 

economişti sau contabili, fie ei mai tineri sau mai puţin tineri să participe la activităţi de comunicare şi lucru în 

echipă în vederea îmbunătăţirii acţiunilor zilnice la locul de muncă, precum şi a atitudinii faţă de cei din jurul 

nostru, CECCAR FILIALA Dâmboviţa  a organizat cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului din România - 21  

septembrie 2014 - o serie de manifestări, dar şi ateliere de lucru realizate în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 

Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte.  
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Acţiunile fac parte dintr-un proiect mai amplu al CECCAR filiala Dâmboviţa, lansat cu ocazia Zilei  

Naţionale a Contabilului, sub genericul „Lecţiile performanţei profesionale”.   

În cadrul primei lecţii, denumită „Comunicarea eficientă uneşte generaţiile”, prin intermediul 

metodelor nonformale de lucru, participanţii au ieşit din cotidian şi au luat parte la jocuri de teambuilding, 

comunicare eficientă în echipă, şi-au identificat stilurile personale de lucru şi au învăţat să fie mai receptivi şi să 

asculte mai mult, indiferent de vârstă.  

Sprijinul în realizarea acestor ateliere a fost acordat de Vlăduţ Andreescu, consilier comunicare şi 

manager care deserveşte Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte finanţat de Comisia Europeană. 

 

 

     

 

Feed-back-ul primit din partea participanţilor a fost unul pozitiv, ei exprimându-şi dorinţa de a participa 

şi la activităţi viitoare de acest gen prin care se urmăreşte să se înveţe practic cum să fim eficienţi când 

comunicăm, cum să creăm profilul şi să interacţionăm cu interlocutorul nostru folosind tonul şi ritmul vorbirii, 

cum să înţelegem şi să folosim în avantajul nostru limbajul trupului, spaţiului, timpului, vestimentaţiei, tăcerii, 

culorilor şi multe altele. 

 

       

 

 

 


