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FILIALA CECCAR GIURGIU 
  

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

- În perioada 26 – 27 septembrie 2014  a avut loc cursul de Expertiză Contabilă organizat de filiala 

C.E.C.C.A.R. Giurgiu pentru 

experţii contabili membrii GEJ şi nu 

numai. Au fost discutate multe speţe 

întâlnite în practică dar şi alte 

probleme ridicate de către cei 

prezenţi în sală.  

- În data de 30 septembrie 

2014  a avut loc întâlnirea din ultima 

zi de marţi a fiecărei luni,  unde a 

fost prezentată legislaţia apărută în 

luna septembrie, dar şi alte probleme 

ridicate de cei prezenţi. Din legislaţia 

discutată reamintim câteva şi anume:  

- Hot CCF nr. 7/2014 – MO 

partea I nr. 628/27.08.2014 – 

aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea examenului de Consultant Fiscal; 

- Ordinul ministrului muncii nr. 1419/2014 – MO partea I nr. 634/28.08.2014 – modificarea şi 

completarea COR; 

- Ordinul MFP nr. 1168/2014 – MO partea I nr. 655/05.09.2014 – revizuirea ratei dobânzii pentru 

certificatele de Trezorerie către populaţie transformate în depozite; 

- Ordinul MFP nr. 1199/2014 – MO partea I nr. 670/12.09.2014 – modificarea şi completarea ordinului 

ministrului 

economiei şi 

finanţelor nr. 

2116/2007 privind 

aprobarea 

cheltuielilor 

eligibile pentru 

Programul 

operaţional 

asistenţă tehnică; 

- Ordinul 

ministrului delegat 

pentru buget nr. 

1191/2014 – MO 

partea I nr. 

670/12.09.2014 – 

Norme 

metodologice 

privind organizarea 

şi conducerea 

contabilităţii 

instituţiilor publice. 

Planul de conturi. 

- Legea 123/2014 – reducerea CAS – MO nr. 167/19.09.2014 – art. 296,18 alin. 3 – codul fiscal – 

reducere cu 5% la angajator. 



Septembrie,   Nr. 9 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

49                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

- Ordinul ANAF nr. 

2869/2014 – MO partea I nr. 

693/23.09.2014 – instrucţiuni 

privind aplicarea procedurii de 

angajare a răspunderii solidare – 

reglementate de art. 27 şi 28 din 

OG 92/2003. 

 

 

 
 
 
 

 
FILIALA CECCAR GORJ 
 

,,Ziua Naţională a Contabilului Român 

prilej de sărbătoare pentru profesioniştii gorjeni” 
 

,,Expertul contabil – cartea de vizită de înalt prestigiu” 

 

Ca în fiecare an, data de 21 septembrie a reprezentat şi anul acesta moment de sărbătoare pentru 

contabilii din toată ţara, care sub patronajul filialelor  C.E.C.C.A.R. au  aniversat ,,Ziua Naţională a 

Contabilului Român”. Câteva zeci de profesionişti contabili s-au adunat pentru a participa la manifestările 

prilejuite de ziua lor, organizate la sediul Filialei C.E.C.C.A.R. Gorj, în sala de curs. 
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Întâlnirea a fost deschisă de preşedintele filialei dna. ec. Somnea Maria Mariana. Manifestările au 

decurs conform programului stabilit.  

Cea de-a X-a ediţie a acestui eveniment a reunit profesionişti contabili din judeţ, membri ai 

C.E.C.C.A.R., beneficiari ai serviciilor acestora, angajaţi în diverse ramuri ale economiei, alături de oficialităţi 

din cadrul instituţiilor statului din judeţ (Tribunal, A.J.F.P., I.T.M., Prefectură, Primărie). Cu toţii au ţinut 

discursuri de apreciere a bunei colaborări cu profesioniştii cifrelor şi au ţinut să le ureze ,,La mulţi ani!” tuturor 

contabililor din judeţ. Au fost rostite fraze pline de încărcătură emoţională pentru cel care şi-a adus cea mai 

importantă contribuţie la ceea ce suntem astăzi – domnul Preşedinte prof. univ. dr. Marin Toma, simbolul 

efortului pentru profesia contabilă, care spiritual este alături de noi şi a cărui viziune moştenită de noi, ne obligă 

să purtăm profesia mai departe, pe culmi tot mai măreţe. Mediul economic a subliniat necesitatea oamenilor de 

calitate, de excelenţă, de înalt profesionalism în domeniu.       

 
 

Pe parcursul manifestărilor a fost prezentată tema profesională ,,Directiva 34/2013 a Parlamentului 

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

prezentată de dna. Anghel Victoria Mariana.  

 

 
 

 Finalul manifestărilor a fost întregit de momentul emoţionant ocazionat de acordarea de diplome unor 

membri ai filialei şi de prezentarea ,,Topului local al celor mai bune societăţi membre C.E.C.C.A.R”. 

Reprezentanţii acestora au mulţumit filialei pentru premii  şi pentru sprijinirea în activitatea pe care o 

desfăşoară. Programul de socializare a fost organizat într-un cadru elegant şi primitor, profesioniştii contabili 

având ocazia să-şi împărtăşească impresiile de după eveniment şi să conceapă eventualele planuri de asocieri, 

afaceri sau parteneriate de viitor. 
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 Organizarea acestui eveniment aduce încă o dată în atenţia oamenilor din toate domeniile faptul că 

niciodată nu poţi dobândi nimic decât atunci când ai respect pentru cei mai înalţi în profesie şi faptul că fiecare 

în sine nu reprezintă mare lucru, dar toţi la un loc reprezentăm mult mai mult pentru judeţ şi profesie în sine. 
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FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

 La începutul lunii septembrie 2014 delegaţia filialei Harghita a participat la Congresul CECCAR 2014, 

ediţia XX „ Noi dimensiuni şi provocări ale profesiei contabile: Competivitate, Inovaţie şi Conformitate” şi la 

Forumul Naţional al Practicilor Mici şi Mijlocii, ediţia a V-a, Inovare şi calitate – noi valenţe pentru PMM. Din 

delegaţie au făcut parte d-ul Kedves Emeric-şef AFP Harghita, d-ul Male Dorin inspector şef ITM Harghita şi 

d-na Nagy Ibolya-dir. executiv adjunct AJOFM Harghita. 

       Evenimentul major care s-a desfăşurat în luna septembrie 2014 a fost Ziua Naţională a Contabilului 

Român, prilej de mândrie pentru toţi profesioniştii contabili.  

Ziua Naţională a Contabilului Român, a fost sărbătorită într-un cadru festiv la Casa de Cultură a 

Sindicatelor din Miercurea Ciuc. La manifestările prilejuite de cea de-a X-a aniversare a profesiei contabile, 

care s-a desfăşurat sub egida “ Directiva 34/2013 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene – 

Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile” s-au adunat în jur de 83 de experţi contabili, contabili 

autorizaţi, economişti. Alături de profesioniştii contabili au fost prezenţi, între alţii, preşedintele Consiliului 

Judeţean dl. Borboly Csaba, inspectorul şef ITM dl. Male Dorin, şef administraţie AFP dl. Kedves Emeric 

precum şi reprezentanţii altor instituţii publice, ai mediului de afaceri, mass media locală. 

   

         Ca în fiecare an participanţii au primit cu deosebit interes mesajul adresat de Consiliul Superior al 

C.E.C.C.A.R. tuturor profesioniştilor contabili din România.  

  Evenimentul s-a bucurat de o deosebită atenţie constituind o oportunitate festivă de promovare a 

profesiei, de cunoaştere a activităţii, realizărilor şi preocupărilor organismului profesional. 
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          Profesioniştii contabili din judeţul Harghita au fost felicitaţi de oficialităţile prezente la eveniment, de 

organele alese şi executive ale filialei, care prin reprezentanţii lor dl. Gencsi Mihaly-preşedintele interimar al 

filialei şi d-na Popa Aved Marta Csilla - directorul executiv al filialei, au mulţumit celor prezenţi pentru 

participare, au mulţumit tuturor profesioniştilor contabili din judeţul Harghita pentru activitatea lor, pentru 

eforturile depuse pentru dezvoltarea activităţilor economice pe plan local. Au fost acordate diplome de merit 

unor membri ai filialei, în aplauzele participanţilor, ca o recunoaştere a activităţii profesionale, a ataşamentului 

faţă de CECCAR şi a nivelului de performanţă. 

           Tot cu această ocazie a fost organizat şi Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, în 

cadrul căruia au fost acordate diplome şi trofee celor mai merituoşi dintre noi. 

 

 

          Impresiile şi felicitările, în urma desfăşurării acestei manifestări de înaltă ţinută şi cu mare încărcătură 

emoţională  prin cele două evenimente ZNCR şi Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR şi 
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dezbaterile profesionale - , apărute în presa locală şi pe adresa de e-mail a filialei, reflectă modul cum s-a 

planificat, organizat şi desfăşurat în acest an, Ziua Națională a Contabilului Român şi implicarea comitetului de 

organizare a acestor manifestări. 

       În data de 25 şi 26 septembrie s-au organizat cursuri de pregătire tehnică şi practică pentru stagiari la 

disciplinele Auditul statutar al situaţiilor financiare şi organizarea auditului şi controlul intern al întreprinderilor 

lector –lect.univ.dr. Radu Florea, iar în data de 29 septembrie 2014 au fost organizate cursuri de Doctrină şi 

deontologie profesională pentru stagiari – lector Kanyaro Ivan. 

       În cadrul Programului Naţional de Pregătire Profesională Continuă filiala Harghita organizează un curs 

de 40 de ore pentru membri, începând cu data de 30 septembrie 2014, la disciplina Contabilitate şi control de 

gestiune, lector conf.univ.dr. Muţiu Ileana Alexandra. 

 

 

 FILIALA CECCAR IALOMIŢA 
  

   1.           În data de  17 septembrie 2014 în sala de Consiliu a filialei Ialomiţa s-a desfăşurat Masa 

rotundă cu tema  “Aplicarea prevederilor Legii 82/1991 în cadrul instituţiilor publice”.  

    La această acţiune, alături de membrii consiliului, dl. preşedinte Moldoveanu Dumitru, dna Camelia 

Malama – vicepreşedinte CECCAR şi directorul executiv al filialei,  a participat în calitate de reprezentant al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa dna. Topală Vasilica – contabil în cadrul compartimentului de 

contabilitate al ISJ. 

    În cadrul acestei întalniri de lucru s-au abordat câteva aspecte cu privire la modul în care filiala noastră 

prin membrii săi profesionişti contabili poate sprijini aplicarea prevederilor Legii contablităţii cu privire la 

externalizarea serviciilor către membrii CECCAR în cadrul instituţiilor şcolare, având în vedere dispoziţiile pe 

care Ministerul Educaţiei Naţionale le-a dat cu privire la modul de organizare şi gestionare al unităţilor şcolare 

începând cu acest an şcolar. 
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2. Ca în fiecare an şi în acest an Ziua Naţională a Contabilului Român a reprezentat un  moment de 

bucurie, de aniversare, de sărbătorire a profesionistului contabil.  

Într-un cadru festiv dar profesional ne-am reunit colegi şi invitaţi, autorităţi locale şi judeţene să cinstim 

cum se cuvine a X-a aniversare a Zilei Naţionale a Contabilului Român care a fost organizată la Slobozia în 

cadrul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea, sala de Conferinţe şi sala Arcadia.       
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FILIALA CECCAR MARAMUREŞ 

Proiect educaţional „Participarea elevilor CENT la  

Ziua Naţională a Contabilului Român” 

 

În data de 16 septembrie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin, 

împreună cu directorul executiv ec. Dan Ioana au realizat o întâlnire cu d-na Buda Crina – Director la Colegiul 

Economic “Nicolae Titulescu” din Baia Mare, ocazie cu care s-a semnat Proiectul educaţional „Participarea 

elevilor CENT la Ziua Naţională a Contabilului Român” – 21 septembrie 2014. 

 

 
 

Proiectul a avut ca obiective: 

 familiarizarea elevilor cu sistemul economiei de piaţă, cu mecanismele asociate  proceselor 

economice desfăşurate în cadrul liberei competiţii a antreprenorilor;   

 stimularea interesului elevilor pentru profesia contabilă; 

 realizarea unui schimb de experienţă;  

 familiarizarea elevilor cu cerinţele cercetării ştiinţifice. 

 Grupul ţintă al proiectului l-a constituit un număr de 20 de elevi din clasa a X-a din cadrul 

Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” din Baia Mare, coordonaţi de d-na profesoară Nan Natalia, 

care au participat la manifestările prilejuite de cea de-a X-a ediţie a “Zilei Naţionale a Contabilului 

Român”. 

 

Şedinţa de lucru a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social  

pentru Formare Profesională (CLDPS) 

 

În data de 29 septembrie, preşedintele filialei, conf. univ. dr. Cucoşel Constantin, a participat la şedinţa 

de lucru a  Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) 

care a avut loc la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. 
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Cu această ocazie s-a dezbătut şi discutat Strategia formării profesionale din România pentru perioada 

2014-2020, respectiv: contextul European şi naţional, cadrul actual al organizării şi funcţionării formării 

profesionale, obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune pentru formarea profesională 2014-2020 şi planul de 

acţiune pentru implementarea strategiei de formare profesională.  

 

 

21 septembrie – zi de sărbătoare pentru profesioniştii contabili din România 

 

Intrată în tradiţie, ziua de 21 septembrie a fost declarată „Ziua Naţională a Contabilului Român”, 

moment în care profesioniştii contabili din toată ţara – experţi contabili şi contabili autorizaţi, membri ai 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) – au ocazia de a se întâlni şi 

sărbători acest eveniment important din viaţa şi activitatea lor profesională. 

La acest important eveniment au fost invitaţi şi au participat, pe lângă membrii Filialei CECCAR 

Maramureş, reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor locale, specialişti din domeniu şi din mediul de afaceri. 

Manifestările din 21 septembrie 2014 ca „Ziua Naţională a Contabilului Român” au avut o semnificaţie 

aparte în acest an şi au dezbătut tema „Directiva 34/2013 - Aşteptări şi provocări în profesia contabilă”. 

Evenimentul a avut loc duminică, 21 septembrie 2014, începând cu orele 10,00 pe Terasa Parc Athos – 

Centru Vechi, respectiv Restaurantul “Butoiaşul cu Bere”. 

În prima parte a manifestărilor, după deschiderea oficială a acestora, s-a dat citire mesajului Consiliului 

Superior al CECCAR şi au fost transmise mesajele reprezentanţilor oficialităţilor locale, prezenţi la acest 

eveniment, urmate de luările de cuvânt ale celor prezenţi. 
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A doua parte a manifestărilor „Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR”, ediţia 2014, a 

fost dedicată înmânării de distincţii şi diplome societăţilor membre ale Filialei CECCAR Maramureş care s-au 

situat pe locul I, II şi III, precum şi unor persoane membre ale filialei sau colaboratori ai acesteia. 

Alături de profesioniştii contabili, membri ai CECCAR – Filiala Maramureş, au participat la acest 

eveniment deosebit şi beneficiarii serviciilor contabile, oameni de afaceri, precum şi toţi cei care doresc să 

devină membri ai acestui organism profsional de prestigiu din România. 
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Acţiuni desfăşurate în luna septembrie 2014 

 

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

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

exercitarea profesiei contabile 

- Organizarea împreună cu directorul executiv al filialei a acţiunii de pregătire a stagiarilor 

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

caz, a exerciţiilor şi problemelor pentru fiecare stagiar 

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

autorizat  

- Participarea la întâlnirea de lucru a Consiliului Superior cu Preşedinţii, Vicepreşedinţii şi 

Directorii executivi din data de 10 septembrie 2014, organizat la Rin Grand Hotel, sala 

Berlin 

- Participarea la lucrările celei de-a V-a ediție a Forumului Național al PMM, cu tema 

"Inovare şi calitate – noi valenţe pentru PMM", la Topul Naţional al celor mai bune 

societăţi membre CECCAR, ediţia a IV-a şi la Miss Expert Contabil, Ediţia a II-a, 

organizate de către CECCAR, evenimente desfăşurate în data de 11septembrie 2014, la Rin 

Grand Hotel Bucureşti – Foyer et. I 

- Participarea la lucrările Congresului profesiei contabile din România, organizat de către 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR, ajunsă la 

cea de-a XX – a ediţie, manifestare având ca temă „Noi dimensiuni şi provocări ale 

profesiei contabile: Competitivitate, Inovaţie şi Conformitate” care s-a desfăşurat în 

perioada 12 – 13 septembrie 2014 la Hotel Radisson Blu, Bucureşti – Sala Atlas 

- Implicarea împreună cu directorul executiv al filialei în organizarea examenului de acces 

pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat din data de 5 şi 12 

octombrie 2014 

- Realizarea unei întâlniri la Chişinău, Republica Moldova, cu d-na conf. univ. dr. Grigoroi 

Lilia – Preşedinte Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 

– ACAP, ocazie cu care s-au discutat problemele specifice exercitării profesiei contabile şi a 

problemelor cu care se confruntă profesioniştii contabili din România şi Republica Moldova 

- Transmiterea reprezentanţilor autorităţilor locale şi beneficiarilor de expertize contabile a 

invitaţiilor de participare la manifestările prilejuite cu ocazia sărbătoririi „Zilei Naţionale a 

Contabilului Român” din data de 21 septembrie 2014 

- Pregătirea împreună cu directorul executiv al filialei a evenimentelor din 21 septembrie 

2014 ocazionate de manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilei Contabilului Român” 

- Participarea la lucrările CONFERINŢEI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE CU TEMA 

„COMPETITIVITATEA ŞI INOVAREA ÎN ECONOMIA CUNOAŞTERII”, care a avut 
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loc la CHIŞINĂU, Republica Moldova, în perioada 26 - 27 septembrie 2014, organizată de 

Ministerul Educației al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova şi 

Institutul Naţional de Cercetări Economice „COSTIN C. KIRIŢESCU” al Academiei 

Române 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală 

 
 

 FILIALA CECCAR MEHEDINŢI 

 

  În perioada 12-13 septembrie 2014 a avut loc la sediul filialei cursul de „Expertiză contabilă”, susţinut 

de auditorul de calitate din cadrul filialei, d-na Mirela Filip; 

 În perioada 19-20 septembrie 2014 a avut loc la sediul filialei întâlnirea cu membrii stagiari privind 

cursul de pregătire tehnică, susţinut de preşedintele filialei, d-l Florin Ştiucă; 

 În perioada 19-23 septembrie 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 

13.08.2014-12.09.2014. Dintre cele mai importante noutăţi legislative menţionăm: 

 - aprobarea modelelor, caracteristicilor de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale unor 

formulare  utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale; 

 - posibilitatea înlocuirii de către instanţa de judecată, la sesizarea organului de specialitate al unităţii 

administrative teritoriale, a sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la 

prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat 

amenda în teremen de 30 zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite; 

 - aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice; 

                                        
Prilej de aniversare pentru toţi profesioniştii contabili din România, membrii ai Corpului Experţilor 

Contabili din România sau angajaţi în diverse ramuri ale economiei, cu toţii am sărbătorit în data de 21 

septembrie 2014 cea de-a X-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român. 

Evenimentul a avut loc începând cu ora 10.00, în sala  “Virgil Cărbunescu” de la sediul filialei 

CECCAR Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin, Str. Antoninii nr.3. 

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 – 

membri 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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Evenimentul din acest an s-a derulat sub egida „Directiva 34/2013 a Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene – Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei contabile”. Această temă urmăreşte 

îmbunătăţirea mediului de afaceri, reducerea sarcinii globale de reglementare, în special pentru IMM-uri, atât la 

nivel naţional, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Au fost alături de membrii CECCAR beneficiarii serviciilor 

lor, directori economici, directori financiari, contabili şefi, precum şi invitaţi de seamă din instituţiile publice. 

Am avut onoarea să îl avem printre noi pe domnul deputat Ion Cupă, fost director al Finanţelor Publice 

Mehedinţi şi Gorj, care a vorbit despre importanţa profesiei de contabil şi expert contabil, despre rolul 

determinant pe care îl au profesioniştii contabili într-o economie de piaţă, acela de ”numărul 2 după patron”. 

Din partea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi dar şi ca preşedinte al Corpului Naţional al Poliţiştilor 

– filiala Mehedinţi a fost prezent domnul Valentin Lazăr, care a vorbit despre rolul deosebit de important pe 

care expertul contabil îl are în soluţionarea dosarelor penale din sfera criminalităţii economice. 

                        
În continuare, au fost acordate diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate 

membre CECCAR, nominalizate în Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR. 

Profesioniştii contabili din judeţul Mehedinţi au fost felicitaţi de oficialităţile prezente la eveniment, de 

organele alese şi executive ale filialei, care prin reprezentaţii lor, domnul Ştiucă Florin-preşedintele filialei şi 

doamna Moţ Monica- directorul executiv al filialei, au mulţumit celor prezenţi pentru participare, au mulţumit 

tuturor profesioniştilor contabili din judeţul Mehedinţi pentru activitatea lor, pentru eforturile depuse pentru 

dezvoltarea activităţilor economice pe plan local, pentru că, să recunoaştem, în orice activitate există sudoare şi 

din munca contabilului, îndemnându-i în acelaşi timp la un raţionament profesional privind întocmirea şi 

stabilirea drepturilor şi obligaţiilor pe care contribuabilii le au faţă de comunitate. 

FILIALA CECCAR MUREŞ 

 - Imbunătăţirea relaţiilor filialei cu instituţiile publice din judeţ, în luna septembrie putând menţiona: 

AJFP Mureș, și ITM Mureș- răspuns pozitiv la invitația de participare la Congresul profesiei contabile din 

12/13 septembrie 2014 la București. 

-  Delegația filialei noastre a participat la evenimentele organizate de CECCAR- Conferința PMM și 

Congresul Profesiei Contabile din România, în perioada 10-13 septembrie 2014 la București.  

- Întâlnirea lunară cu membrii 29 septembrie 2014, ora 14,00 a avut  loc în amfiteatrul Liceului 

Tehnologic Avram Iancu din Tg Mureș str. Gh Doja nr. 13  

     În cadrul acestei întalniri de lucru au avut loc dezbateri cu privire la implementarea în România 

a Directivei 34/2013 a Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene - temă care urmărește 

îmbunătățirea mediului de afaceri, a reducerii sarcinii globale de reglementare în special pentru IMM-uri, atât la 

nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național. 



Septembrie,   Nr. 9 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

63                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

- Sărbătorirea Zilei Naționale a 

Contabilului Român la Filiala CECCAR  

Mureș 

Sărbătoarea profesiei contabile a fost 

întâmpinată cu respect atât de profesia 

contabilă din judeţul Mureș, cât și de 

invitații care au onorat prin prezenţa lor 

manifestările organizate la Tg.Mureș. 

În acest an manifestările s-au desfășurat la 

sediul filialei din str.Marton Aron nr.14 din 

Târgu Mureș, în sala Victor Jinga. 

Au răspuns invitaţiilor noastre 

reprezentanții instituțiilor publice locale 

prin: Dl.Mateiu Ioan – director executiv al 

Direcției Județene de Statistică Mureș, dna 

Adela Banu șef adjunct inspecția fiscală – 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Mureș, Dl Todor Soo Ignatie - 

președintele filialei UNPIR Mureș și Radu 

Balanean – vicepreședintele Consiliului 

Național al Întreprinderilor Private Mici și 

Mijlocii din România și Președinte al 

Federației Patronatelor IMM din Regiunea 

Centru. Din partea mass media a participat 

Dl. Toth Alexandru - departamentul de știri 

- ziarul „Zi de zi Mureș” și un reprezentant 

al redacției Cuvântul Liber din Tg Mureș. 

Cele 15 diplome de merit au fost înmânate 

de către preşedintele filialei celor care prin 

activitatea lor au contribuit și contribuie la 

buna gestionare a profesiei contabile din  

raza de activitate a filialei Mureș. 

Directorul executiv al filialei, Dna Pop Maria a făcut o prezentare a criteriilor care au stat la baza ierarhizării 

societăților premiate după care a urmat înmânarea trofeelor și a diplomelor obținute de cele mai meritorii 

societăți, membre CECCAR, 

nominalizate conform locului 

ocupat. 

Evenimentele desfășurate au 

fost surprinse în memoria aparatului 

de fotografiat, s-au prelucrat poze 

care sunt cuprinse în albumul filialei 

și poze pentru a fi transmise la Corp 

în vederea realizării Albumului 

CECCAR – Ziua Națională a 

Contabilului Român și a ediției a X-a 

a Cărții privind manifestările 

dedicate zilei de 21 septembrie 2014.  
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FILIALA CECCAR NEAMŢ 

 Şi pentru Filiala 

Neamţ, luna septembrie a 

fost plină de deosebite  

evenimente: Congresul 

Profesiei, şedinţe ale BP 

şi CF, participarea la  Tg. 

De Carte LIBRIS /2014 ( 

17-21 sept.), sărbătorirea 

Zilei Naţionale a 

Contabilului Român, trei  

întâlniri  de lucru cu 

reprezentanţii 

oficialităţilor locale ş.a. 

Sub egida EDITURII 

CECCAR, Filiala Neamţ a 

participat, al treilea an 

consecutiv, la   Târgul de 

carte LIBRIS Piatra 

Neamţ (aflat la a IV-a 

ediţie), unde prin standul 

prezentat a adus în atenţia 

cititorilor publicaţii de 

mare însemnătate pentru 

specialişti contabili, cum 

ar fi: Standardele 

internaţionale de 

contabilitate, Normele 

internaţionale de 

contabilitate pentru 

sectorul public, 

Managementul pieţelor de 

capital, Ghidurile de acces 

la profesie şi aptituni, a 

TVA la încasare, Norme 

şi Standarde profesionale 

privind ţinerea sau examinarea contabilităţii, a expertizei contabile, a serviciilor contabile, de evaluare a 

întreprinderilor şi multe altele. Standul prezentat  s-a bucurat de un real interes din partea membrilor şi 

stagiarilor din  filiala Neamţ a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, o mare 

parte a economiştilor, directorilor economici şi financiari din întreprinderile judeţului Neamț, standul fiind 

apreciat şi de oficialităţile locale prezente la eveniment. 

O acţiune interesantă realizată pe parcursul târgului a fost aceea din data de 20 septembrie a.c., când a fost 

organizată, între orele 10,30-11,20,  Masa rotundă cu temele “O profesie de actualitate-Expertul 
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contabil.  şi Directiva 34/2013 a 

Parlamentului European şi a 

Consiliului Uniunii Europene - 

Aşteptări şi provocări în evoluţia 

profesiei contabile“. La eveniment, în 

prezenţa preşedintelui –d-l Huci 

Adrian Vasile  şi a directorului filialei 

- d-l Coman Ioan au asistat şi 

contribuit activ şi un număr de 44 

profesionişti contabili, moderator fiind 

d-l  Conf. univ dr. Botez Daniel. 

Este expus parcursul Corpului de la 

înfiinţare şi până în prezent, 

evidenţiindu-se rolul tot mai crescut a 

profesionistului contabil în economia 

românească. De reţinut că primele 

pagini din istoria Corpului s-au scris în iulie 1920, când proiectul de reglementare a Corpului de Contabili 

Autorizaţi şi a Experţilor Contabili din România (prima denumire a Corpului) a fost transmis personal 

ministrului muncii Grigore Trancu –Iaşi, care l-a depus şi  l-a susţinut în septembrie 1920 în Parlament, 

fiind votat în Adunarea 

Deputaţilor la 18 iunie 1921 şi 

în Senat la 1 iulie 1921. Corpul 

a desfăşurat o amplă activitate 

în perioada interbelică pusă în 

slujba interesului economiei şi a 

contribuit esenţial la 

organizarea profesiei contabile 

la nivel European şi 

internaţional, a participat la 

congresele internaţionale 

organizate în perioada 1923-

1939 iar ca o recunoaştere 

internaţională, în anul 1931, 

Congresul al V –lea al Corpului 

s-a desfăşurat la Bucureşti, 

concomitent cu cel de al-VII-lea 

Congres Internaţional de Contabilitate. 

A urmat perioada socialistă, în care, deşi serviciile contabile au fost naţionalizate, titlul de expert contabil 

a continuat să reziste cel puţin pentru două activităţi – cea de expertiză contabilă şi cea de cenzor. 

Reînfiinţat în anul 1994 prin  OG nr.65/1994, CECCAR  a cunoscut o mare şi meritată dezvoltare sub 

patronajul celui care a fost Preşedinte, prof. univ. dr. MARIN TOMA- dascăl al profesiei şi autor de 

ştiinţă în domeniul contabilităţii - ajungînd să atragă în rândul său peste 48.000 membri, Corp-mereu 

prezent la activitatea contabilă internaţională, membru a IFAC ( Federaţia Intenaţională a Contabililor), 
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FEE (Federaţia 

Economiştilor 

Europeni), FCM 

(Federaţia Economistilor 

Mediteranieni), cu 

strânse relaţii cu 

organismele 

profesionale din toate 

ţările UE. 

 În partea a doua a mesei 

rotunde, Directorul 

filialei – D-l Coman 

Ioan- a prezentat 

modificările care vor 

surveni în profesia 

contabilă ca urmare a 

aplicării şi în România a 

Directivei nr. 34/2013, 

implicaţiile acestor 

prevederi asupra profesiei şi membrilor săi, modalităţile de implementare a acestei directive în concepţia 

CECCAR. 
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 

În cursul lunii septembrie, filiala a organizat următoarele acţiuni: 

- În data de 02.09., la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, directorul executiv al filialei 

împreună cu şeful biroului dezvoltare profesională au participat la un duplex de evenimente cu caracter 

regional, în scopul diseminării informaţiilor legate de proiectul “ Implementarea Agendei Europene 

pentru Educaţia Adulţilor”, organizat împreună cu Ministerul Educaţiei şi Autoritatea Naţională a 

Calificărilor.  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate şi a 

beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învaţare în rândul adulţilor în România. 

Duplexul a debutat cu o Conferinţă de presă urmată de Conferinţa Regională de Informare cu privire la 

problematica extrem de actuală a participării adulţilor la învaţarea pe tot parcursul vieţii.  

Prezentările au fost punctate cu discuţii pe marginea unor aspecte de interes din domeniu, legate de 

funcţionarea comisiilor de autorizare a furnizorilor de formare profesională, elemente privind 

standardele ocupaţionale, forma de prezentare şi accesare a Registrului Naţional al Calificărilor, rolul 

şcolii profesionale în România, standardizarea educaţiei şi formării profesionale în relaţia cu piaţa 

muncii, etc. 

- În data de 08.09., la sediul filialei a fost organizată o întâlnire de lucru cu membrii GEJ, la care s-au 

abordat problemele pe care aceştia le întâmpină în activitatea de expertiză contabilă. Au fost realizate 

discuţii interactive pe speţe concrete predominând cele de natură penală. Membrii solicită conducerii 

filialei să atenţioneze instituţiile beneficiare ale rapoartelor de expertiză contabilă ca obiectivele stabilite 

să nu mai conţină aspecte de natură penală (prejudiciu, modalitate de stabilire a prejudiciului, persoana 

vinovată). 

 La întâlnire au participat preşedintele filialei, directorul executiv, auditorul de calitate şi 35 membri. 

- În data de 21.09.2014 a fost aniversată Ziua Naţională a Contabilului Român la Teatrul  “Toma 

Caragiu“ Ploieşti, eveniment la care au participat pe lângă cei 107 membri, 32 stagiari şi personalităţi 

locale din partea: Prefecturii Judeţului Prahova – prefect Rodica Paraschiv, senatorul Daniel Savu, 

reprezentanţi ai D.N.A.- Serviciul Teritorial Ploieşti, Primăriei minicipiului Ploieşti, Camerei de 

Conturi, Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova - 

Serviciul de Investigare a Fraudelor, Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, Uniunii Generale a 

Industriaşilor din România- filiala Prahova, Federaţia Sud Muntenia a I.M.M., Oficiul Teritorial al 

I.M.M.C., directori de bănci. 

- În data de 23.09., la invitaţia Patronatului Societăţilor din Construcţii şi a Camerei de Comerţ şi 

Industrie, directorul executiv, auditorul de calitate şi 16 membri ai filialei au participat la cea de-a VI-a 

Conferinţă a Patronatului, intitulată “Proiecte interne şi internaţionale. Mecanisme de finanţare, 

garantare şi asigurare”. După prezentarea materialelor,  în cadrul dezbaterilor, directorul executiv a 

prezetat oferta de servicii a membrilor CECCAR. 
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FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 
 În data de 3 

septembrie 2014 a avut loc la 

sediul filialei  întâlnirea 

lunară cu membrii Corpului 

EC și CA unde s-au discutat 

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 5-9 septembrie 

2014 s-a organizat cursul din 

cadrul PNDPC ”IFRS – 

Raportarea financiară și 

politicile contabile pentru 

IMM-uri și cele conform cu 

OMFP nr.3055/2009”, lector 

al cursului fiind dl.lect. dr. Rapcencu Cristian. La acest curs au participat un număr de 54 membri ai Corpului 

EC și CA. Toți cei prezenți la curs au promovat testul profesional obținând certificate de absolvire a cursului. 

În data de 9 

septembrie 2014 a 

avut loc o întâlnire 

la Administrația 

Financiară privind 

activitatea de control 

fiscal la entitățile 

economice. La 

această întâlnire a 

participat din partea 

Filialei CECCAR 

Sălaj  dl.Președinte 

Tamba Alexandru și 

d-na Director 

executiv Breban 

Ludovica. 

 De asemenea, în 

perioada 10-13 

septembrie 2014 conducerea filialei CECCAR Sălaj a participat la evenimentele organizate de către CECCAR 
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la București, respectiv a XX-a ediție a Congresului Profesiei Contabile din România  și Forumul Național al 

PMM 2014, ediția a V-a precum și Top Național al celor mai bune societăți membre CECCAR. 
 În data de 16 septembrie 

2014 au avut loc întâlniri la 

Instituția Prefectului, Consiliul 

Județean Sălaj și Primăria 

Municipiului Zalău privind 

organizarea Zilei Naționale a 

Contabilului Român.   

 În data de 21 septembrie 

2014 a avut loc Ziua Națională a 

Contabilului Român,  eveniment la 

care au participat peste 200 de 

membri ai Corpului. Locul de 

desfășurare a evenimentului a fost 

sala de conferință a Hotelului 

Briliant Plaza din Zalău.  

Deschiderea manifestărilor a fost 

efectuată de către dl. Președinte 

Tamba Alexandru, domina sa 

citind în continuare Mesajul 

Consiliului Superior al CECCAR 

adresat tuturor profesioniștilor 

contabili din România cu ocazia 

acestei sărbători. În continuare d-

na Director executiv Breban Ludovica a expus tema ”Directiva 34/2013 a Parlamentului European și a 

Consiliului Uniunii 

Europene – Așteptări și 

provocări în evoluția 

profesiei contabile”. 

Acest material a constituit 

un interes major în rândul 

participanților, deoarece 

mulți dintre aceștia au 

avut opinii, păreri și 

recomandări în acest sens. 

Astfel că Filiala 

CECCAR Sălaj a elaborat 

o sinteză a dezbaterilor 

purtate pe această temă 

alături de propuneri și 

puncte de vedere din 

partea participanților. Un 

moment deosebit de 

emoționant a constituit 

înmânarea diplomelor 

pentru profesioniștii 

contabili merituoși, dar și 

momentul evenimentului 

”Top local firme membre 

CECCAR” . 
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De asemenea, în data de 25 septembrie 

2014 dl. Președinte Tamba Alexandru a participat 

la întâlnirea Comisiei de dialog social, acțiune 

care a avut loc la Instituția Prefectului. 

 În perioada 22-26 septembrie 2014 în sala 

de curs a filialei CECCAR Sălaj s-a desfășurat 

cursul de pregătire pentru examenul de acces la 

profesie din sesiunea octombrie 2014. Lectori ai 

cursului au fost d-na Director executiv dr. 

Ludovica Breban și dl.Președinte dr. Alexandru 

Tamba. 

De asemenea, în această perioadă au avut 

loc întâlniri cu stagiarii anului III EC și CA 

privind unele aspecte  legate de desfășurarea 

examenului de aptitudini din sesiunea noiembrie 

2014, dar și despre pregătirea tehnică.  

De asemenea, dl. Președinte Tamba 

Alexandru a participat în calitate de invitat la 

emisiunea economică din cadrul postului local 

Sălăjeanul TV în data de 22 septembrie 2014 cu 

tema ”Profesia contabilă și CECCAR”. 

Totodată, au avut loc demersuri privind organizarea manifestărilor prilejuite de Ziua Națională a 

Contabilului Român, precum și mediatizarea acestui eveniment dar și a serviciilor membrilor CECCAR, 

comunicarea permanentă cu membrii inactivi ai filialei dar și cu cei activi, precum și mobilizarea atât a 

membrilor, cât și a nemembrilor din județ la participarea de instruiri periodice în vederea menținerii 

competenței profesionale în exercitarea profesiei. 

 
 

 FILIALA CECCAR SIBIU 
 
 Ziua Naţională a 

Contabilului Român,  21 

septembrie 2014 la Filiala 

Sibiu a fost sărbătorită într-

o frumoasă duminică, în 

deplină armonie si unitate 

de cei 130 membri ai 

filialei, care au răspuns 

bucuroși invitației de a fi 

împreună la acestă ediție 

jubileu.    

 

1. Locul desfăşurării 

 

În sala de festivităţi 

a Complexului Terracotta 

situat în municipiul Sibiu, 

s-au reunit toate generaţiile 
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de profesioniști contabili sibieni. Au răspuns invitaţiei profesioniştii redutabili, recunoscuţi în piaţa serviciilor 

contabile pentru competenţa şi probitatea morală, veteranii profesiei contabile de la care toţi avem de învăţat, 

precum şi tinerii experți care sunt la început de drum şi fac primii paşi în mod independent în  profesie. 

 

2.   Echipa organizatorică 

 

Organizarea și buna desfășurare prilejuite de acest eveniment au revenit echipei alcătuite din: 

Raymonda Hagiu-director executiv  

Bardaşu Milica - președinte 

Ana Puchianu - auditor de calitate 

Bianca Negru-șef  birou stagiu 

Vulcan Anca- șef  birou administrativ 

Veronica Cosma - șef birou evidenţă Tablou 

Herzoiu Marius- membru Consilliul filialei 

Mesea Simona- membru Consiliul filialei 

Cruceru Marcela – membru Consiliul filialei   

Găinuşe Ovidiu-membru Consiliul filialei 

 

3. Desfăşurarea manifestărilor 

La intrarea în sală fiecare participant a 

primit câte un ecuson, revista Corpului – 

Contabilitatea, Expertiza şi Auditul 

Afacerilor - ediția august, mape 

personalizate conținând programul 

evenimentului, referatul profesional  și 

materiale promoționale (suporturi pentru  

cărți de vizită personalizate) şi câte un 

trandafir oferit doamnelor și 

domnișoarelor participante. Sala a fost 

amenajată festiv, de-o parte şi de alta a 

prezidiului au fost arborate roll-up-urile 

cu: Ziua Naţională a Contabilului Român 

şi Comandamentele CECCAR, si 

aranjamente florale. Pentru organizarea 

Zilei Naţionale a Contabilului Român la 

standarde înalte, dar şi pentru a crea 

participanţilor o atmosferă de sărbătoare 

alături de cea profesională, au fost 

proiectate pe ecran cele 2 filme privind 

istoria Congreselor CECCAR.  
La intrare în sala de festivităţi a fost amenajat un stand de  prezentare a publicațiilor editate de Corp, iar  

invitaţii  nu au pierdut prilejul de a mai achiziționa câte o carte care le lipsea din bibliotecă. 

 

I. Ziua Naţională a Contabilului Român 

1. La orele 10,00  a avut loc deschiderea oficială a manifestărilor de către preşedintele filialei D-na Milica 

Bardasu care a invitat în prezidiu, reprezentantul Consilului Superior – D-na Anca Bogorin, directorul executiv 

– Raymonda Hagiu.  
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D-na Milica Bardaşu în discursul său a adresat un salut de Bun venit colegilor noştri şi invitaţilor, multumindu-

le totodată că au răspuns invitației adresate de filială de fi împreună în acest ceas aniversar. 

În memoria celui care a fost artizanul renașterii CECCAR și a condus destinul profesiei contabile până în mai 

2012, când s-a stins prematur din viață, Prof. univ. dr.  Marin Toma,  precum şi pentru colegii membri 

CECCAR care au plecat dintre noi în acest răstimp, toți cei prezenți s-au ridicat şi au ţinut un moment de 

reculegere. 

 Fiind o ediție jubiliară D-na Bardaşu a făcut o  incursiune în istoria Zilei Naţionale a Contabilului Român și a 

considerentelor pentru care data de 21 septembrie a fost aleasă pentru acestă sărbătoare: ,,Instituirea zilei 

contabilului român a fost motivatã de faptul cã multe alte profesii din România, unele cu membri mult 

mai puţini decât numãrul profesioniştilor contabili, sãrbãtoresc anual o zi a lor în care fac bilanţul 

muncii, premiazã colegii cu merite deosebite şi, nu în ultimul rând, se distreazã. 
Toată lumea se întreabă: De ce s-a ales ziua de 21 septembrie? Pentru că profesia contabilă este privită ca cea 

care gestionează, calculează şi păstrează echilibrul între “cât trebuie” şi “de unde luăm”. Cu alte cuvinte, este o 

profesiune ce presupune mult tact şi echilibru.  

Simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă de cele mai multe ori sub forma unui T 

sau a unei balanţe. Nu mai 

punem la socoteală faptul 

că există chiar şi un alt 

instrument de lucru cu 

denumirea de Balanţă.  

Toate acestea au 

determinat să se aleagă o zi 

care să sugereze echilibrul 

şi să aibă legătură cu 

instrumentele de lucru ale 

profesiei noastre. Astfel, s-

a ales ziua de 21 

septembrie, ziua 

echinocţiului dintre vară şi 

toamnă, când ziua este 

egală cu noaptea, zi care 

constituie începutul zodiei 

Balanţă. Propunerea a fost 

aprobată de Conferinţa 

Naţională a Corpului 

Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România din 2 septembrie 2004. 

Oficial, prima ediţie a sărbătoririi “Zilei Naţionale a Contabilului Român” a fost 21 septembrie 2005. Iată-ne la 

cea de-a X a ediție, într-un cadru festiv pentru a sărbători profesia contabilă, prilej de a discuta şi de a schimba 

idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv și, nu în ultimul rând, de a premia colegii cu 

merite deosebite.  

Ziua Naţională a Contabilului Român este organizată şi cu scopul promovării imaginii, intereselor și rolului 

contabilului într-o economie de piaţă, sărbătoare la care, alături de membrii CECCAR, au fost invitaţi şi 

reprezentanţi ai instituţiilor publice din Sibiu. Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca „Zi Naţională a 

Contabilului Român”, doresc să ne bucurăm împreună de manifestările ocazionate de această zi”. 

Doamna Bardaşu a prezentat-o pe Doamna Anca Bogorin,  reprezentanta Consiliului Superior,  sibiancă la 

origine,  un  profesionist  contabil, cu o experienţă solidă în audit financiar, contabilitate, management financiar 

şi consultanţă de business, care la începutul anului 2014 a devenit vicepreşedinte CECCAR România.  

Mesajul Consiliului Superior a fost citit de doamna vicepreşedinte în Consiliul Superior, doamna Anca 

Bogorin. 

 

 Mesajele oficialităţilor locale 
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Întâlnirea festivă a 

profesioniştilor contabili la 

care au participat 135 membri 

s-a bucurat de prezenţa 

reprezentanților instituțiilor 

publice din Sibiu şi oameni de 

afaceri.  

Reprezentanții instituțiilor 

locale, în mesajele transmise 

lor au subliniat buna 

colaborare a instituțiillor 

respective cu CECCAR și au 

apreciat competența și 

profesionalismul experților 

contabili care reprezintă un 

factor important în asigurarea 

bunei funcționări a mediului de 

afaceri din Sibiu.  

Au prezentat mesajele 

oficialităţilor locale, următorii reprezentanţi:     

 Mesaj din partea Universității Lucian Blaga transmis prin domnul prodecan conferențiar universitar doctor  

Marza Bogdan 

- Mesaj din partea Finanţelor Publice Sibiu transmis prin domnul Banciu Dumitru şeful Administraţiei 

Finanţelor Publice a oraşului Sălişte  

-Mesajul Inspectoratului Teritorial de Muncă al Judeţului Sibiu  prin inspectorul şef  Torok Francisc 

-Mesaj din partea Tribunalului Sibiu transmis de doamna Preşedinte Carmen Elena Georgica prin doamna 

director economic Bandescu Viorica 

 -Mesaje din partea primarului  Klaus Johannis transmis prin e-mail la filială şi din partea viceprimarului D-na  

Astrid Fodor  transmis cu acestă ocazie atât la filială, cât şi în presă: ,, Profesionalismul trebuie sa fie trăsătura 

de bază în orice domeniu în care ne desfășurăm activitatea. Corectitudinea și dedicarea cu care ne îndeplinim 

sarcinile de serviciu sunt fără îndoială atribute importante ale oricărui bun profesionist. Data de 21 septembrie 

este dedicată contabililor din România, profesioniştii care au ales o meserie extreme de solicitantă, care 

persupune o etică 

profesională 

impecabilă. 

Cunoscând foarte 

bine provocările pe 

care dumneavoastră 

contabilii le întâlniţi 

în fiecare zi, sunt 

foarte bucuroasă să 

vă pot adresa acest 

mesaj de felicitare 

cu ocazia ,,Zilei 

Naţionale a 

Contabilului 

Român”, urându-vă 

pe această cale 

multă putere de 

muncă şi success în 

activităţile viitoare. 

La mulţi ani tuturor 

membrilor CECCAR Sibiu!” 
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În continuare Doamna Doina Toader a prezentat referatul profesional cu tema Directiva 34/2013 a 

Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene  -  Aşteptări şi provocări în evoluţia profesiei 

contabile. În finalul prezentării, Doamna Toader a subliniat că este necesar ca în mediul de afaceri şi în mediul 

profesional din România să se poarte dezbateri cu privire la maniera optimă de implementare a acestor directive 

în legislaţia naţională. 

De asemenea, dânsa a subliniat faptul că  Grupa de lucru C.E.C.C.A.R. pe probleme de Legislaţie în domeniul 

fiscal şi contabilă a procedat la analiza prevederilor Directivei pentru a asista normalizatorul român în 

selectarea opţiunilor şi tratamentelor contabile adaptate necesităţilor entităţilor din România.  În urma acestei 

analize s-a elaborat un set de 15 recomandări privind implementarea Directivei 34/2013 în România şi s-au 

prezentat comentarii la toate opţiunile incluse în Directiva.  

 Aceste recomandări au fost aduse la cunoştinţa participanţilor  precizând că sunt disponibile pentru consultare 

atât la sediul filialei, cât şi pe site-ul CECCAR.  

D-na Toader a precizat că prin intremediul acestei teme ne-am propus să reamintim membrilor filialei că 

părerea noastră profesională contează şi că este important să ne implicăm în dezbaterea directivei pentru a 

contribui cu experienţa sau cu aspiraţiile noastre profesionale la elaborarea noii reglementări contabile naţionale 

care să asigure realizarea obiectivelor propuse. 

Modificările Directivei au suscitat dezbateri urmând ca opiniile şi propunerile membrilor sa fie cuprinse într-un 

material ce va fi înaintat grupului de lucru din cadrul Corpului care va elabora o sinteză a dezbaterilor purtate la 

nivel naţional alături de propuneri şi puncte de vedere oficiale din partea CECCAR, pentru a fi avute în vedere 

la emiterea proiectului de act normativ privind transpunerea Directivei 34/2013 în România.  

Au fost acordate 10 diplome de merit profesioniştilor contabili care care și-au adus contribuția la dezvoltarea 

profesiei contabile prin formarea de noi profesioniști contabili, mentori care au creat la rândul lor noi mentori 

ce împărtăşesc mai departe noilor generaţii cunoştinţele şi expertiza lor profesională. 

 Momentul acordării diplomelor de merit a fost foarte emoționant, lacrimi de bucurie și emotie jucau în ochii 

membrilor care au fost surprinși atunci când și-au auzit numele. 

 

II. Topul local al 

celor mai bune societăţi 

membre CECCAR  

Directorul executiv Hagiu 

Raymonda a prezentat 

evenimentul arătând faptul că 

pentru stimularea activităţii 

societăţilor membre 

CECCAR care-şi îndeplinesc 

anual condiţiile de exercitare 

a profesiei şi plătesc la 

termen cotizaţiile 

profesionale, în conformitate 

cu prevederile Notei privind 

organizarea ,,Topului 

Naţional şi Local al celor mai 

bune societăţi membre 

CECCAR,, a fost stabilit 

Topul local al firmelor aflate 

în Tabloul CECCAR Filiala 

Sibiu, din care fac parte firmele care au îndeplinit criteriile de calificare.   De asemenea, directorul executiv a 

reamintit  cele 7 criterii pe baza cărora s-au calificat fimele în top. 

Pe ecran a fost expus în power point Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR Filiala  Sibiu, 

cuprinzand firmele premiate, trofeul sau diploma acordată: 
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Reprezentanţilor firmelor nominalizate le-au fost  înmânate trofeele şi diplomele acordate împreună cu 

felicitări, urări de succes în activitate şi trandafiri. Administratorii firmelor premiante au adresat cuvinte 

călduroase și au subliniat în discursurile lor, că rezultatele obținute sunt meritul echipei din cadrul fiecărei 

societăţi, formată: administratori, directori şi salariaţi, care au înțeles că performanţa se poate obţine şi menţine 

numai prin dezvoltarea continuă a cunoştinţelor profesionale, competenţelor si abilităţilor.  

 

Mediatizarea 

Au fost publicate în ziarul Tribuna în 21 septembrie două articole de felicitare a membrilor cu ocazia Zilei 

Naționale a Contabilului Român, din partea conducerii filialei și Primăriei Municipiului Sibiu şi un interviu al 

directorului executiv Raymonda Hagiu, referitor la evenimentele organizate de CECCAR în luna septembrie. 

Filiala a mediatizat evenimentul şi pe site-ul filialei, invitaţii transmise membrilor prin e-mail si invitații tipărite 

trimise oficialităţilor locale.  

 

  
 

 

 

 

                                



Septembrie,   Nr. 9 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

79                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 
 

FILIALA CECCAR SUCEAVA 

Duminică 21 septembrie 2014, filiala CECCAR Suceava a sărbătorit „Ziua Naţională a Contabilului 

Român”. La eveniment au fost prezenţi 211 membri ai filialei CECCAR Suceava, economişti – contabili 

nemembri ai Corpului, reprezentanţi ai instituţiilor descentralizate şi ai mediului de afaceri sucevean, cadre 

universitare. Reprezentanţii instituţiilor care au participat la manifestările organizate au fost: domnul Dontu 

Ovidiu, senator PSD de Suceava; doamna Adomnicăi Mirela – director executiv – Agenţia Judeţeană pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă Suceava; doamna Chitul Camelia Maria – director executiv – Casa de pensii 

Suceava; doamna Obreja Camelia – director  – Curtea de conturi Suceava; doamna Rotariu Maria –reprezentant 

– Casa de sănătate Suceava; domnul  Onea Viorel – Inspectoratul județean de poliție Suceava; domnul Lucian 

Gheorghiu – director general al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava; domnul Deliu Mihai – preşedinte de 

onoare al Federaţiei Patronale IMM din judeţul Suceava; doamna Agheorghicesei Liliana  – preşedinte al 

Federaţiei Patronale IMM din 

judeţul Suceava; doamna Bîrsan 

Mihaela– prodecan Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi 

Administraţie Publică Suceava; 

doamna Hlaciuc Elena – director 

departament Contabilitate, 

finanţe şi informatică economică 

- Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi Administraţie 

Publică Suceava; Doamna 

Ionescu Aura – director 

economic la Biblioteca 

Bucovinei I.G.Sbiera Suceava. 

 În deschiderea 

evenimentului, preşedintele 

filialei CECCAR Suceava, 

Dionisie Marcan, a ţinut să 

precizeze că anul acesta este aniversată a zecea ediţie a „Zilei Naţionale a Contabilului Român”, prima ediţie 

având loc în anul 2005. El a amintit că filiala CECCAR Suceava a fost înfiinţată în anul 1994. „21 septembrie este 

ziua tuturor contabililor, ocazie cu care adresează tuturor celor prezenţi multă sănătate, multe realizări şi un sincer 

La Mulţi Ani”. 

 La rândul său, senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu şi-a declarat respectul faţă de sărbătoriţi, precizând 

că „sunt conştient ce înseamnă să ai un bun profesionist contabil”. Ovidiu Donţu a arătat că în activităţile sale 

trecute, atât cea de avocat, cât şi în cea de manager al Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, a realizat ce 

înseamnă sprijinul unui contabil profesionist. 

  Conform programului, a urmat prezentarea temei profesionale: „Directiva 34/2013 a Parlamentului 

European și a Consiliului Uniunii Europene- Așteptări și provocări în evoluția profesiei contabile” de către 

doamna Hlaciuc Elena  – vicepreședinte al filialei CECCAR Suceava și director departament Contabilitate, 

finanţe şi informatică economică - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Suceava. 
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Următorul moment al manifestărilor 

a fost oferirea, de către preşedintele 

Comisiei de disciplină a filialei, doamna 

Mihăilă Loredana – Iulia, a 10 diplome de 

merit, după criteriile stabilite de către 

Consiliul filialei, astfel: după cifra de 

afaceri realizată în anul 2013 şi plata 

integrală a cotizaţiilor profesionale în 

ultimii 3 ani,  la secţiunea persoane fizice, 

diplomele de merit au fost primite de 

Petronela Bădeliţă, Felicia Văcărean, 

Adriana Colessa şi Ion Buleu, iar la 

secţiunea persoane juridice: SC Multi 

Consult SRL, SC Cont Energo SRL şi SC 

Contana SRL. Printre cei care au primit diplome s-au mai numărat şi Dumitru Curcă (pentru integritate în 

profesia contabilă), Filip Şerban (pentru implicare în organizarea întâlnirilor lunare cu membrii filialei) şi Anca 

Manuela Caleniuc (pentru tânărul antreprenor care debutează în profesia contabilă prin înfiinţarea unei societăţi 

de expertiză contabilă). 

Tot în cadrul evenimentului din ziua de 21 septembrie s-a desfăşurat şi „Topul naţional al celor mai bune 

societăţi membre ale CECCAR”. Locul I – "Premiul special al anului 2014" a fost obţinut de SC Management 

Account SRL, iar locul II - „Firma de top a anului 2014” a revenit firmei SC Lust Expert SRL. Pe locul al 

treilea s-au clasat două societăţi de expertiză contabilă: SC Contasist SRL şi SC Expert Contab SRL.  

Participanţii la eveniment au fost plăcut impresionaţi de buna organizare, de modul dinamic de 

desfăşurare şi de materialele oferite cu această ocazie (mape personalizate, pliante, bloc notes, reviste).  

Profesia contabilă a fost promovată cu această ocazie în mass media locală: posturile locale de 

televiziune: Inter Media TV şi Plus TV, posturile locale de radio: Impact FM, Viva FM şi ziarul local Monitorul 

de Suceava. 

      

 

 

 

 

 

 



Septembrie,   Nr. 9 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

81                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

FILIALA CECCAR TIMIŞ 

Filiala CECCAR Timiș a organizat în data de 9 septembrie 2014 întâlnirea lunară, deja consacrată acum, cu 

membrii săi, ce a avut loc în sala de cursuri “Cornel Olariu” începând cu orele 16:00. Datorită temei stabilite- 

„Agricultura, arenda, acciza”  întâlnirea a stârnit interesul unui mare număr de colegi, sala devenind aproape 

neîncăpătoare pentru cei 115 experți contabili prezenți. Prezentarea acestei teme a fost susținută de domnul ec. 

Adrian Bența – Consultant fiscal şi Auditor financiar, un profesionist tânar care a reușit să incinte dezbateri 

aprinse pe aceste subiecte. 

În cadrul întrunirii care s-a extins pe durata a 4 ore, tematicile supuse dezbaterilor au fost: 

1) Monografii ale producției agricole de la însămânțare la recoltare analizate atât în prisma OMFP 

3055/2009 cât și în prisma IFRS-urilor. 

2) Aspecte referitoare la achizițiile intracomunitare de bunuri de către persoane neînregistrate în scopuri de 

TVA. 

3) Arenda și procedurile aplicabile în conformitate cu Noul Cod Civil. 

4) Arenda în natură. Preţuri medii versus preţurile pieţei. 

5) Accize: sancţiuni, autorizaţie de destinatar înregistrat, atestat de autorizaţie pentru produse accizabile, 

document administrativ simplificat electronic, autorizaţie de expeditor înregistrat. 

6) Diverse speţe adresate dlui Adrian Benţa, care a răspuns concis şi cu profesionalism. Speţa care a dat 

mari bătăi de cap auditoriului a fost următoarea : pentru o firmă care prestează un transport funerar 

dintr-o ţară a Uniunii Europene în România, decedatul se consideră a fi marfă sau persoană?  

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională a fost organizat cursul de Expertiză Contabilă în 

perioada 8 – 11 septembrie 2014, avându-l ca lector pe dl. Expert contabil lect.univ.dr. Ţingău Gheorghe al 

cărui profesionalism în materie a  reușit să mențină atenția și să stârnească interesul unui  număr de 156 de 

experţi contabili, majoritatea fiind deja experți judiciari. 

Cu ocazia zilei de 21 septembrie, Ziua Naţională a Contabilului Român, manifestaţiile organizate la sediul 

CECCAR Timiş au constituit prilej de bucurie, dar şi un prilej pentru a ne contura noi idei cu privire la 

provocările profesiei 

de expert contabil. 

Domnul profesor 

universitar dr. 

Ovidiu Bunget – 

preşedintele filialei 

Timiş a prezentat 

modificările pe care 

le experimentăm cu 

toţii în interesantul 

material: „The 

World is 

changing...including 

Finance and 

Accounting”, 

material prezentat şi 

la Congresul al XX 

– lea CECCAR. 

Prezentarea i-a pus 

pe gânduri pe toți 
cei prezenți, fiecare 

punându-și un semn 

de întrebare asupra viitorului, chiar dileme despre cum ar trebui să ne repoziţionăm pe această piaţă în continuă 

schimbare sau ce strategie să  adoptăm ținând cont de noile condiţii. La finalul acestei deosebite prezentări a 
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avut loc și evenimentul mult așteptat, respectiv premierea celor 9 firme de contabilitate, precum și a unor 

experți contabili pentru merite și realizări deosebite pe parcursul anului 2013. Cum ziua nu se putea încheia așa 

repede, mai ales că majoritatea celor prezenți se cunoșteau, iar prezentarea dlui Bunget a ridicat multe întrebări 

s-a ajuns la concluzia că ar fi binevenită o vizită la alte firme din Uniunea Europeană pentru a vedea cum s-au 

organizat acestea într-o eră tehnologică cu presiune maximă pe reducerea costurilor și poate așa să învățăm 

ceva din experiența acestora, înainte de a da noi ,,cu capul de pragul de sus”. 

Prin grija departamentului intern CECCAR au apărut în presă articole cu ocazia manifestărilor prilejuite de 

Ziua Naţională a Contabilului: 

1. Articolul din ziarul Renaşterea Bănăţeană din data de 20.09.2014  

2. Articolul din ziarul Actualitatea  

http://www.ziarulactualitatea.ro/eveniment/21-septembrie-ziua-nationala-a-contabilului/ 

3. Articol în pressalert.ro unul dintre cele mai urmărite ziare on line din Timiş  

http://www.pressalert.ro/2014/09/astazi-este-ziua-contabilului-roman-de-ce-fost-aleasa-aceasta-zi/ 

Chiar dacă am lăsat la finalul articolului evenimentul care ne-a bucurat şi în această toamnă, aceasta nu 

înseamnă că este pe ultimul loc. Dorim să vă prezentăm evenimentul pe care CECCAR – filiala Timiș reușeste 

să-l organizeze, pentru al treilea an consecutiv ,,Balul Contabilului”.  Într-o lume plină de griji, de probleme, de 

schimbări, de crize de tot felul, faptul că filiala Timiș a reușit să coaguleze pentru o seară 180 de persoane care 

să-și dorească să fie împreună ne face să fim foarte fericiți.  

La această a III-a ediție am reușit să avem o seară cu totul și cu totul specială, cu multă eleganță și mult 

rafinament din partea participanților,  colegi ce au decis să-și sacrifice o seară de vineri și fie singur, fie cu 

partenerul de viață, fie cu întreaga firmă au participat la acest Bal, fapt pentru care CECCAR Timiș le 

mulțumește și le dorește din suflet: LA MULȚI ANI fericiți !!! cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului. 

 

http://www.ziarulactualitatea.ro/eveniment/21-septembrie-ziua-nationala-a-contabilului/
http://www.pressalert.ro/2014/09/astazi-este-ziua-contabilului-roman-de-ce-fost-aleasa-aceasta-zi/
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 

1. Directorul executiv al filialei CECCAR Vâlcea ec.Cringus Valentina, împreună cu Președintele ec. 

Cocos Vasile, la invitația primită de la directorul Colegiului Economic Rm.Valcea, au participat la 

deschiderea anului școlar 2014-2015. 

 

2. Marți, 16 septembrie, ora 15,00, a avut loc la sediul filialei CECCAR Vâlcea o întâlnire de lucru cu 

reprezentanții IPJ Vâlcea. Alături de 31 de experți contabili judiciari, au participat la dezbateri dl. 

Comisar șef Dascalu Marius – Șef adjunct IPJ Vâlcea, dl. Radu Ion-Șef serviciu investigații fraude, 

dl.Marcu Catalin- Inspector cercetări penale.  Discuțiile purtate au vizat activitatea de expertiză 

contabilă în cauzele penale, modalitatea de selecționare a experților, problemele pe care le întâmpină 

experții, dar și neajunsurile din partea reprezentanților IPJ Vâlcea.  

În urma discuțiilor purtate se pot trage următoarele concluzii: 

- s-a constatat un număr tot mai mare a solicitărilor din zona asociațiilor de proprietari precum și tot mai 

puține cazuri în care se recuperează prejudiciile bănești; 

- la sesizările efectuate de ANAF, datorită înființării de curând a Serviciului Antifraudă de pe lângă 

Parchet, se recurge tot mai rar la proba cu expertiza contabilă în faza de cercetare penală, prezența celor 

doi specialiști  în domeniul economic diminuând mult numărul de situații în care se efectuează 

expertize judiciare în special la IPJ. Practic acest serviciu care are în prezent doi angajați, sortează 

dosarele și decide proba cu expertiza contabilă în faza de cercetare penală, aducând economii 

importante la buget; 

- obiectivele expertizei judiciare sunt propuse împreună cu procurorul de caz;  

- în situațiile în care procurorul recurge la proba cu expertiza contabilă se organizează o licitație, astfel se 

solicită prezența a trei experți contabili, se informează experții cu privire la obiectivele expertizei, 

dosarul cauzei, întindere, iar aceștia trebuie să încheie un proces verbal pe loc, prin care sunt de acord 

cu expertiza și solicită un anumit tarif. Toți experții solicită găsirea unei alte metode de selecționare a 

expertului, deoarece nu exista timpul necesar la momentul convocării de organul de poliție a estimării 

reale a volumului de muncă, existând tentația de a licita un tarif mai mic pentru a obține numirea, 

ulterior intrând în posesia documentelor și studiindu-le amănunțit rezultă un volum mult mai mare de 

muncă. 

- un caz ridicat de exp.ctb Prunoiu Adriana se referă la faptul că după ce a depus raportul de expertiză 

contabilă părțile s-au împăcat, iar experta a rămas neplătită. 

- un lucru foarte important subliniat de dl. comisar șef Dascalu este că deși părțile au posibilitatea de a 

solicita experți contabili și din alte județe, în Vâlcea rata de solicitare externă este foarte mică și tinde 

către zero; 

Reprezentanții IPJ Vâlcea au concluzionat că există o bună colaborare, de ambele părți, apreciind 

totodată activitatea expertului contabil si contribuția lui majoră în rezolvarea unor cauze penale.   

3. Președintele filialei ec. Cocos Vasile a participat luni 29 septembrie, la ședința ordinară a Comisiei de 

Dialog Social Vâlcea, desfăsurată la sediul Instituției Prefecului Județului Vâlcea. Punctul cel mai 

important al ordinei de zi a fost Situația litigiilor de muncă înregistrate la Tribunalul Județean Vâlcea,  

situație prezentată de dna judecator dr. Carmen Eugenia Verdes – Președinta Tribunalului Județean 

Vâlcea  

 

4. De departe cel mai important, și așteptat eveniment a fost Ziua Națională a Contabilului Român - 21 

septembrie -, sărbătorită cu mult fast, așa cum au scris jurnaliștii prezenți la eveniment. Ziua Națională 

a Contabilului Român a fost anul acesta - mai mult ca în ceilalți ani, fiind la un moment aniversar, o zi 

memorabilă, într-adevăr de sărbătoare, evenimentul  perfect care a strâns laolaltă peste 90 de 



Septembrie,   Nr. 9 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

85                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

profesionişti contabili, 

elita profesiei  

contabile din județul 

Vâlcea, mândri  de 

calitatea pe care o 

deţin. Această 

manifestare aniversară 

a adunat peste 100 de 

persoane - la o oră 

destul de matinală, 

într-o zi Sfântă de 

duminică, ziua când 

începe echinocțiul de 

toamnă - ziua egală cu 

noaptea, precum 

egalitatea conturilor în 

contabilitate. Dăruirea 

și profesionalismul de 

care s-a dat dovadă în 

organizarea acestui 

eveniment, atmosfera de sărbătoare creată încă de la primirea în sală, au indus participanților starea de 

bucurie, bună dispoziție și multa emoție, stare de fapt care nu s-a risipit pe toată perioada desfășurării 

evenimentului.  

Prezența reprezentanților celor mai importante instituții locale ale statului, colaboratori permanenți ai 

filialei CECCAR Vâlcea, – IPJ Vâlcea, AJFP Vâlcea, Tribunalul Județean Vâlcea, Primăria 

Municipiului Rm.Vâlcea, Oficiul Registrului Comerțului,etc, dar și reprezentanții mediului universitar și 

liceal local, a fost salutată de către toți experții noștri. 

Congresul Profesiei Contabile ediția aniversară a XX-a, desfașurat în perioada 12,13 septembrie, se 

cuvine a se sublinia că si-a pus amprenta asupra  
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manifestării ZNCR. Tema adusă în discuție, Directiva 34/2013 a Parlamentului European și a 

Consiliului Uniunii Europene, a făcut obiectul unei scurte dezbateri interactive între directorul executiv 

al AJFP Vâlcea și membrii noștri. Președintele filialei CECCAR Vâlcea, dl. Cocos Vasile a propus 

membrilor filialei și Directorului executiv al AJFP Vâlcea programarea unei întâlniri de lucru în cursul 

lunii octombrie, pentru discutarea pe larg a acestei Directive.  

Recunoașterea meritelor profesioniștilor contabili de către conducerea executivă a filialei, la finalul 

discursului susținut „ dumneavoastră sunteți cei care dați valoare profesiei” și totodată citând 

Președintele CECCAR, prof.univ.dr. Marin Toma – suntem în slujba interesului public spre binele 

public”, a  emoționat membrii CECCAR, dar în special membrii de onoare ai filialei. Acest moment a 

precedat înmânarea Diplomelor de merit și decernarea trofeelor celor mai bune societăți membre ale 

filialei, de către Directorul executiv și Președintele filialei. În luările de cuvânt, membrii noștri au adus 

un omagiu celui care a reînființat CECCAR și totodată cel care a avut inițiativa aceastei manifestări, 

regretatul prof.univ.dr.Marin Toma- Președintele CECCAR.                  

Aprecierile, mulțumirile și felicitările atât la adresa conducerii filialei, cât și la adresa conducerii 

Corpului, au fost continuate în cadrul programului de socializare, și de asemenea au fost primite la 

filială pe email și chiar pe fax în săptămâna care a urmat.  
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NOUTĂȚI JURIDICE 
 

 În luna septembrie au apărut acte normative de interes pentru profesia contabilă, ce au fost publicate în 

Monitorul Oficial, după cum urmează: 

 În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 687 din 19 septembrie 2014, a fost publicată Legea 

pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal. 

Legea nr. 123/2014 prevede reducerea CAS datorată de angajator cu cinci puncte procentuale. Actul 

normativ a intrat în vigoare la trei zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial, adică pe data de 22 septembrie. 

Totuşi, reducerea CAS se va aplica începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a Legii nr. 

123/2014, adică din data de 1 octombrie. 

Astfel, cotele CAS se vor reduce, de la data de 1 octombrie, faţă de actualele valori cu cinci puncte 

procentuale la angajator, după cum urmează: 

 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală 

şi15,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 

 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală 

şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 

 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru 

contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator. 

 

 Ordinul nr. 1191/2014 MFP pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1917/2005. 

 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 din 12 septembrie 2014, a fost publicat Ordinul 

ministrului delegat pentru buget, prin care au fost modificate 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. 1917/2005. 

 

Modificările introduse sunt următoarele :  

Capitolul VII „INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR” se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

1. La clasa 4 „CONTURI DE TERȚI”, grupa 46 „Debitori şi creditori diverși, debitori şi creditori ai 

bugetelor”, funcţiunea şi conţinutul contului 462 „Creditori” se completează astfel: 

 După „Contul 462 «Creditori» se creditează prin debitul conturilor”, se completează cu textul:  

„670«Subvenţii» 

- cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru producţie sau alte 

subvenţii a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe bază documentelor justificative prevazute de 

lege.” 
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2. La clasa 6 „CONTURI DE CHELTUIELI”, grupa 67 „Alte cheltuieli finanţate din buget”, funcţiunea şi 

continutul contului 670„Subvenţii” se modifică astfel:  

„Contul 670 „Subvenţii”  

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor certe şi exigibile datorate de la buget, de la titlul de 

cheltuieli 40 „Subvenţii”.  

Contul 670 „Subvenţii” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu subvenţiile 

datorate, certe şi exigibile, stabilite pe baza deconturilor justificative sau a altor documente justificative 

prevăzute de lege pentru solicitarea de subvenții, iar în credit, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor 

asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere, reprezintă totalul 

cheltuielilor cu subvențiile datorate, aferente perioadei de raportare. La sfârşitul perioadei de raportare, după 

efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold. 

 Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:  

67000 „Subvenţii”;  

6700000 „Subvenţii”. 

 Contabilitatea analitică se ţine pe cod sector, sursa de finanţare, clasificaţie funcțională cheltuieli, 

clasificaţie economică cheltuieli. 

Contul 670 „Subvenţii” se debitează prin creditul contului: 

462„Creditori” 

- cu subvenţiile acordate de la buget, datorate ca subvenţii pe produse, subvenţii pentru producţie sau alte 

subvenții a căror valoare certă şi exigibilă a fost determinată pe bază documentelor justificative prevăzute de 

lege.  

Contul 670„Subvenţii” se creditează prin debitul contului: 1210000 „Rezultatul patrimonial” 

- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului 

patrimonial. 

3. La clasa 7 „CONTURI DE VENITURI ŞI FINANŢĂRI”, grupa 77 „Finanţări, subvenţii, transferuri, 

alocații bugetare cu destinaţie specială, fonduri cu destinaţie specială”, contul 770 „Finanţarea de la buget” se 

modifică astfel:  

După „Contul 770 «Finanţarea de la buget» se creditează prin debitul conturilor”, se elimină textul:  

6700000„Subvenţii” 

- cu plăţile efectuate din contul de finanţare bugetară reprezentând subvenţii de la buget”. 
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