
CECCAR sprijină sectorul IMM 

oferind practici contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale 

 

Vineri, 2 noiembrie a.c. a fost pentru CECCAR o zi dedicată în 
totalitate sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, sector ce constituie 
principala preocupare a profesioniştilor contabili membri ai Corpului 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România: Partener 
Principal, alături de CNIPMMR, în cadrul Topului Naţional al Firmelor 
Private din România şi organizator al mesei Rotunde Tendinţe şi opţiuni în 
relaţia PMM vs. Piaţă. 

 

 Prima jumătate a zilei a fost consacrată parteneriatului pe care 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
îl are cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România,  în organizarea Topului Naţional al 
Firmelor Private din România, anul acesta având loc ediţia a 
XX-a, jubiliară, şi a mesei rotunde din deschidere, ce a avut drept 
temă Priorităţi politice, economice şi sociale pentru relansarea 
sectorului IMM, 2013-2016.  
 

În cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, în 
funcţie de performanţele realizate s-au acordat premii, la nivel naţional, pentru 
firmele clasate pe primele trei locuri la cele patru categorii de mărime: micro, 
mici, mijlocii şi mari; premii şi trofee ale Uniunii Europene a Artizanatului şi a 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (UEAPME), ale Asociaţiei Mondiale a 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (WASME); premii şi trofee pentru Excelenţă în 
Afaceri. Festivitatea de premiere a celor mai performante firme private a fost 
precedată de Masa rotundă cu tema "Priorităţi politice, economice şi sociale 
pentru relansarea sectorului de IMM-uri, 2013-2016", unde de asemenea, 
partenerul oficial al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România. 

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, ec. Daniela Vulcan, 
care a subliniat că: “ Numai uniţi putem crea plusvaloare în viaţa economică 
a ţării”, apreciind parteneriatul “pentru sprijinirea şi dezvoltarea 
activităţilor  IMM, inclusiv pentru organizarea unor acţiuni comune, 



pentru că împărtăşirea experienţei şi conlucrarea interinstituţională fac 
sistemul să funcţioneze. În acest context economic în care ne aflăm când 
economia naţională şi globală continuă să se lupte pentru a lua avânt, 
sectorul IMM este tot mai afectat.” 

CECCAR subliniază rolul profesioniștilor contabili și al IMM-urilor în 
relansarea economică ca fiind deosebit de important, constituind însăşi structura 
de bază a economiei, fără de care nici nu se poate discuta de economică. Într-un 
peisaj mondial zguduit de criza financiară, caracterizat prin modificări 
structurale continue și o presiune concurențială crescută, rolul IMM-urilor în 
societatea noastră a devenit din ce în ce mai important datorită creării 
oportunităților de angajare și a rolului important pe care îl joacă în bunăstarea și 
prosperitatea comunităților locale și regionale.  

  Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan,  a tras un semnal de 
alarmă: “Excesul de reglementare din profesia contabilă constituie o mare 
problemă, atât pentru mediul de afaceri, dar şi pentru profesia în sine”, 
subliniind un aspect deosebit de dureros pentru sectorul IMM: “legislaţia 
naţională este excesivă, faţă de restul Europei, împiedicând o bună relaţie 
între furnizorii şi beneficiarii serviciilor profesionale generând costuri 
imense pentru IMM”.  A adăugat că problema majoră în România pentru 
un IMM o constituie excesul de reglementare, fiind ţara cu cea mai 
dezvoltată reglementare în domeniul profesiei contabile: “ Nu veţi găsi 
niciunde, în alte ţări din est sau din vest, o dezvoltare atât de adâncă, atât 
de detaliată, cu cel puţin patru organisme, în domeniul profesiei contabile, 
reglementate fiecare prin legi speciale, ceea ce este un anacronism, este un 
lux pe care nu şi-l permite orice ţară. Cu cât faci mai multe organisme, cu 
atât înseamnă mai multe cotizaţii, cotizaţii ce sunt plătite de aceeaşi 
întreprindere mică sau mijlocie. Aşadar nimeni nu se gândeşte la impactul 
pe care îl au aceste reglementări asupra economiei, fiecare grup de interese 
îşi vede de treaba lui, urmăreşte să-şi rezolve problema politic şi aşa mai 
departe.” 

 Directorul General al CECCAR a amintit rolul şi importanţa expertului 
contabil şi al CECCAR care gestionează în România profesia contabilă, trăgând 
un nou semnal de alarmă, de data aceasta asupra abuzurilor cu care se confruntă 
experţii contabili şi contabilii autorizaţi în ţara noastră: “ În domeniul profesiei 
contabile CECCAR are o lungă tradiţie în organizare şi funcţionare, de 



peste 90 ani, fiind recunoscut în toate forurile naţionale şi internaţionale de 
profil, expertul contabil fiind principalul artizan al unei întreprinderi, în 
jurul căruia se învârte toată viaţa, strategia, imaginea fidelă în informaţiile 
şi raportările financiare, precum şi dezvoltarea acelei întreprinderi. Pe de 
altă parte, serviciile fiscale sunt implicite serviciilor de contabilitate, deci 
prestate de experţii contabili, de aceea consider că este de netolerat, într-o 
Românie europeană a anului 2012, ca cineva, un grup de interese, să vină 
să-i spună brutal unui expert contabil, care de 5, 10, 20 de ani, de exemplu, 
acordă servicii fiscale unei întreprinderi: De mâine, dacă nu te faci 
consultant fiscal, nu mai poţi presta în acest domeniu! 

Este jenant şi nepermis câte confuzii se fac la noi în ţară, şi am oferit 
doar un singur exemplu legat de fiscalitatea unei întreprinderi, câte 
abuzuri, şi vă rog să observaţi câte modificări se fac, câte schimbări, pentru 
că în România este foarte simplu, pe fondul unor acţiuni şi comportamente 
lipsite de etică elementară – este suficient să ai o nişă politică şi un grup de 
interese pentru a scoate orice reglementare dorită, fără să conteze interesul 
public, interesul general sau să intereseze dacă ceva merge bine.”  

În continuarea luării de cuvânt a subliniat importanţa unităţii: 
“Sprijinirea şi dezvoltarea sectorului IMM, stimularea creativităţii, a 
inovaţiei, a competitivităţii, în opinia CECCAR pot fi realizate doar prin 
sprijinul tuturor factorilor implicaţi şi a tuturor structurilor instituţionale 
antrenate în dezvoltarea culturii antreprenoriale, prin facilitarea accesului 
la finanţare, inclusiv cea din partea statului, prin activităţi de educare şi 
dezvoltare, facilităţi de ordin fiscal, precum şi facilitarea accesării de 
fonduri europene prin mecanisme care să nu dezarmeze din start prin 
cerinţe stufoase şi birocratice, şi nu în ultimul rând, trebuie dezvoltat şi 
întărit mecanismul prin care IMM-urile să participe la reglementarea 
pieţei lor. În practică însă, cei mari fac legea pentru cei mici, fără ca aceştia 
să fie bine-înţeleşi. În stadiul actual al unei pieţe alerte si în continuă 
schimbare, deschiderea firmelor mici şi mijlocii către serviciile experţilor 
contabili reprezintă o nevoie de schimbare a percepţiei şi o gândire mai 
flexibilă a IMM-urilor, faţă de provocările actuale şi faţă de nevoile de care 
trebuie să ţină seama, urmare a diverselor probleme cu care aceştia se 
confruntă zilnic.” 

CECCAR aminteşte principalilor factori decizionali din mediul public şi 
privat, adevărul potrivit căruia IMM-urile active, dinamice, care nu fac rabat la 



calitatea instrumentelor financiare cu care operează, vor fortifica Europa în fața 
incertitudinii cauzate de actuala şi lunga criză economică și financiară. 
Întreprinderile mici sunt vitale pentru economia europeană: ele reprezintă 
aproximativ 99% din totalul companiilor existente în Europa şi numără peste 90 
de milioane de angajaţi. Acestea au nevoie de sprijin pentru a recupera terenul 
pierdut pe durata crizei economice, care le-a obligat să renunţe la aproximativ 
3,25 de milioane de angajaţi. De aceea CECCAR aminteşte că este esenţial ca 
IMM-urile să fie ajutate să se dezvolte, dat fiind faptul că ele oferă locuri de 
muncă pentru două treimi din lucrătorii angajaţi în sectorul privat, iar 
dezvoltarea acestui sector depinde şi de încrederea în informaţiile şi raportările 
financiare, adică de calitatea muncii experţilor contabili. Fără experții contabili 
și contabilii autorizați nu se pot măsura activităţile economice, nu se pot împărţi 
roadele activităţilor economice între angajaţii unei companii şi proprietarii 
acesteia, între muncă şi capital. Fără aportul experţilor contabili nu poate exista 
încrederea, atât de necesară în tranzacţiile comerciale şi financiare. Aceeași 
specialiști contabili sunt cei fără de care nu pot exista bugete naţionale şi 
impozite şi, deci, nici solidaritate între membrii societăţii. De calitatea acestor 
servicii depinde bunăstarea oamenilor, bunul mers al economiei și dezvoltarea 
comunităților. 

Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, a pus un accent 
deosebit pe  Parteneriatul existent între CECCAR şi CNIPMMR, spunând că: 
“reprezintă de fapt parteneriatul dintre experţii contabili  ca Practici Mici 
şi Mijlocii (PMM) şi IMM-uri, unde experţii contabili ca principali 
furnizori de servicii profesionale de calitate pot consilia IMM-urile, 
oferindu-le strategii, sfaturi care să îi ajute să genereze planuri de afaceri şi 
previziuni financiare, sprijin în atragerea de fonduri, sprijin pentru o mai 
buna gestionare a riscurilor sau în evaluare, sprijin pentru mai bune 
servicii în domeniul financiar, contabil, fiscal, în domeniul resurselor 
umane, şi ajută în special la contracararea influenţelor negative cu care 
IMM-urile se pot confrunta. Şi s-au făcut progrese semnificative în acest 
sens în cadrul parteneriatului pe care îl avem cu CNIPMMR pentru că s-a 
înţeles ce înseamnă angajamentul într-un parteneriat, cât de important este 
cuvântul dat, cât de eficient şi constructiv este mecanismul colaborării şi 
conlucrării reciproce, bazată pe competenţă, încredere, etică, implicare şi 
disponibilitatea de a oferi ajutorul pentru un interes general, interesul 
public. Sperăm la încheierea unui parteneriat public privat similar. Iată de 



ce este necesar acum, mai mult ca oricând, să ne unim energiile şi resursele 
umane, să găsim resursele financiare pentru că numai uniţi putem crea 
plus valoare şi bunăstare în viaţa economică şi socială a ţării, prin 
sprijinirea antreprenorilor, crearea unui loc de muncă, stimularea 
consumului şi interesului pentru muncă.”  

 Rolul profesiei contabile este foarte important și datorită adresabilității 
extrem de largi către un public numeros format din clienţi, donatori de credite, 
guvernanţi, angajatori, angajaţi, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, 
finanţatori şi alte persoane juridice. Tot acest public se bazează pe obiectivitatea 
şi integritatea profesioniştilor contabili pentru a menţine funcţionarea 
corespunzătoare a economiei. Aceasta încredere impune o răspundere publică și 
responsabilitatea bunăstării colective a comunităţii şi a instituţiilor deservite de 
profesionistul contabil. Publicul contează pe experţii contabili pentru o 
contabilitate financiara şi raportări financiare corecte, pentru un management 
financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate 
de afaceri şi impozite.  

Aşadar, mecanismul unei economii aflate într-o perpetuă dinamică 
informaţională, contextul concurenţial, evoluţiile pieţelor financiare, politicile 
macroeconomice, efectele crizei financiare etc., atribuie modalităţii în care 
întreprinzătorul gestionează relaţia sa cu profesionistul contabil, semnificaţii 
aparte.   

Circuitul logic al oricărei acţiuni umane, regăsite în funcţiile 
fundamentale ale procesului de management:  previziune, organizare, antrenare, 
coordonare şi control-evaluare,  nu pot fi exercitate cu succes decât în baza unor 
informaţii economice pertinente, primite oportun, într-o reprezentare accesibilă, 
de la personal specializat, cum este expertul contabil.  

Importanţa informaţiilor financiar-contabile, asociată cu abilitatea 
întreprinzătorului de a valorifica oportun conţinutul acestora, transferă 
profesionistului contabil rolul unui factor de producţie activ, implicat în 
mod direct, în antrenarea celorlalţi factori de producţie destinaţi realizării 
de plusvaloare -  necesitatea dictată de dimensiunile şi potenţialul 
întreprinderilor mici şi mijlocii, care solicită de cele mai multe ori capacităţi 
polivalente de manifestare a calificării expertului contabil, sub forma prestaţiilor 
de servicii integrate.   



Astfel, expertul contabil  devine un partener indispensabil în 
procesul de elaborare a previziunilor, a programelor şi proiectelor pe 
termen mediu şi scurt, în etapa operaţională şi  în etapa de comensurare şi 
interpretare a rezultatelor. Informaţiile furnizate prin prestaţiile sale servesc 
nemijlocit organizării activităţilor pe subdiviziuni, stabilirii structurii 
organizatorice, stabilirii politicilor de personal, antrenării, motivării, 
remunerării etc., în funcţie de posibilităţile de alocare a resurselor.  

Totodată, prestaţia experţilor contabili oferă posibilitatea evaluării 
performanţelor şi comparării acestora cu obiectivele prestabilite, identificării 
punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor, constrângerilor şi riscurilor, a 
căror cunoaştere permite ameliorarea rezultatelor şi tendinţelor. 

Componentă a managementului firmei, managementul financiar-contabil se 
suprapune obiectivelor fundamentale ale oricărei organizaţii: maximizarea 
profitului, maximizarea valorii întreprinderii şi implicit maximizarea  averii 
antreprenorilor. 

În finalul luării de cuvânt, Directorul General al CECCAR, ec. Daniela 
Vulcan, a mulţumit şi felicitat conducerea CNIPMMR “pentru organizarea 
exemplară a acestei festivităţi, începând cu masa rotundă de dimineaţă şi 
continuând cu Topul Naţional al Firmelor Private, atât prin conţinutul 
programului ales, cât şi prin participarea numeroasă”, făcând un apel la 
conştientizarea propriei valori a fiecărui investitor implicat în fenomenul IMM 
din România. 

Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România a fost apreciată de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din România şi a prins contur prin acordarea a două trofee în 
cadrul amplului eveniment desfăşurat în Palatul Parlamentului. 

 CECCAR a primit Trofeul Special cu ocazia a peste 90 de ani de 
activitate şi pentru abordarea corectă a problemelor sectorului IMM, trofeu 
ce a fost primit de către Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan.  

Un alt moment emoţionant, un simbol al recunoaşterii valorii celui care a 
fost artizanul profesiei contabile din România şi un aprig luptător pentru 
drepturile IMM-urilor, a fost constituit de acordarea Trofeului Special, acordat 
de CNIPMMR In Memoriam, domnului prof. univ. dr. MARIN TOMA, 
Preşedintele CECCAR. 



În cadrul Topului Firmelor Private din România, Marele premiu special 
pentru dezvoltare şi calitate, a fost acordat de către CECCAR Societăţii 
Comerciale JPA AUDIT & CONSULTANŢĂ SRL. 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a 
subscris celor 10 PRIORITĂŢI MAJORE PENTRU IMM-uri – solicitări ale 
sectorului IMM pentru clasa politică din România: 

1. Măsuri pentru crearea unui mediul mediu de afaceri favorabil şi 
prietenos pentru IMM-uri: 
o Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui 

cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea birocraţiei;  
o Continuarea procesului de simplificare a procedurilor 

administrative, reducerea prafiscalităţii şi a numărului de 
autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici, cu 
reducerea a cel putin 10% dintre acestea.  

o Realizarea unui sistem informaţional şi a inventarului complet al 
taxelor nefiscale şi al avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor, care să 
constituie suportul de aplicare şi de simplificare a procedurilor 
administrative privind înfiinţarea şi funcţionarea întreprinderilor; 

o Generalizarea aplicării procedurii tacite; 
o Creşterea transparenţei măsurilor privind mediul de afaceri şi a 

politicilor guvernamentale, prin: îmbunătăţirea cadrului legal, bazat 
pe consultarea obligatorie a organizaţiilor IMM-urilor şi pe analiza 
cost-benficiu pentru IMM-uri; realizarea sistematică de evaluări de 
impact a fiecărui nou act normativ; evaluările de impact ex-post 
realizate de organizaţiile reprezentative pentru IMM-uri asupra 
reglemetărilor juridice recent introduse; 

o Reglementarea obligaţiei elaborării şi publicării anuale a unui 
raport cuprinzător privind starea IMM-urilor, având două părţi, 
analiza din punct de vedere guvernamental şi analiza 
neguvernamentală, care să fie prezentat în Parlament şi să fie 
valorificat în vederea perfecţionării legislaţiei şi funcţionării 
administraţiei centrale şi locale. 

 
2. Adoptarea unei noi Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care 

să asigure implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act 
(SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” 



şi creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor 
de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru 
perioada 2012-2020. 

 

3. Creşterea sumelor alocate programelor de înfiinţare şi dezvoltare a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocarea prioritară a 300 milioane 
euro pentru susţinerea financiară a programului start-up în 
perioada 2013-2014, care va asigura crearea unui număr de 300.000 
locuri noi de muncă şi creşterea cu 4,26% a PIB în perioada 2013-2016. 

 

4. Relansarea procesului investiţional, prin modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea 
nr. 78/2009, precum şi prin îmbunătăţirea cadrului legal privind 
schemele de ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare 
pentru a le face pe deplin accesibile întreprinderilor mici şi mijlocii, 
inclusiv relansarea Programului pentru dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la 
finanţare - START. 

 

5. Reducerea fiscalităţii şi îmbunătăţirea Codului fiscal şi a Codului 
de procedură fiscală, prin: 
o Reducerea TVA de la 24% la 19%;  
o Reducerii fiscalităţii asupra forţei de muncă cu 5 puncte 

procentuale sau măcar reglementarea plăţii trimestriale a 
contribuţiilor pentru IMM-uri şi ONG-uri (inclusiv patronate şi 
sindicate);  

o Reducerea cu minim 25% a numărului de impozite pentru 
întreprinzători, care în România este de 6,6 ori mai mare decât 
media UE (European Commission Enterprise and Industry, Fişă 
informativă SBA România 2010 / 2011, număr de plăţi de impozite 
/ an în 2011: România 113, raportat la media UE de 16,94). 

o Eliminarea penalităţilor de întârziere foarte mari privind 
creanţele bugetare (cu menţinerea doar a dobânzii de întârziere);  



o Aplicarea aceluiaşi regim de penalităţi şi dobânzi de întârziere 
în cazul plăţilor întârziate din contractele de achiziţie publică şi 
pentru celelate obligaţii de plată către întreprinzători 
(rambursare TVA, etc.);  

o Reglementarea principiului "in dubio contra fiscum", potrivit 
căruia în caz de orice dubiu asupra normei aplicabile, 
susceptibilă de interpretări ambigue sau multiple, sau privind 
existenţa faptului impozabil sau naturii acestuia, să se aplice 
situaţia cea mai favorabilă contribuabilului, pentru ca acesta să 
nu fie sancţionat pentru imperfecţiunile cadrului normativ; 

o Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru 
exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a controlului, cu 
informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile 
sancţiunilor pecuniare în cazul microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor mici, responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de 
control, eliminarea practicilor controalelor şi amenzilor excesive 
pentru IMM-uri.   

o Menţinerea cotei unice de 16% şi neadoptarea de măsuri 
privind creşterea fiscalităţii. 

 

6. Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale prin respectarea 
strictă a termenelor de finanţare prevăzute în contracte, finanţarea în 
întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi 
ulterior rambursate de CE, inclusiv garantarea creditelor bancare 
necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri 
structurale. 

 

7. Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, prin susţinerea 
înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-urilor sau a 
programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători şi 
instituirea, potrivit practicii europene, a mediatorului de credite 
pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ,  dupa model francez, care să 
asigure realizarea a 3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea 
de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a obţine 
finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor 
probleme nerezolvate majore.  



 

8. Îmbunătăţirea legislaţiei privind achiziţiile publice, pentru 
creşterea participării IMM-urilor la achiziţiilor publice:  
o Reglementarea unor prevederi speciale pentru IMM-uri: 

obligativitatea împărţirii în loturi mai mici a obiectului achiziţiei 
pentru a fi accesibil IMM-urilor, garanţii de participare şi bună 
execuţie mai mici pentru IMM-uri, simplificarea procedurii privind 
acordarea de avansuri, etc.;  

o Reglementarea în regim de urgenţă a obligaţiei de plată a 
valorii contractelor de achiziţie publică în termen de maxim 30 
de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme (dobânzi şi 
penalităţi echivalente cu cele pentru datorii bugetare), cu 
transpunerea Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în 
efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (reformare), al cărei 
temen maxim de transpunere expiră la data de 16 martie 2013. 

 

9. Susţinerea dezvoltării IMM-urilor din România, prin susţinerea 
distribuţiei şi comercializării produselor lor :  
o Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind 

comercializarea produselor alimentare, privind protecţia împotriva 
înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor 
comercianţilor către toate IMM-urile furnizoare - din industria 
uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea 
producţiei industriale autohtone şi va reduce importurile;  

o Instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei 
produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv 
micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a 
fondurilor UE;  

o Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a 
asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru  prezentarea şi 
comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de 
IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi meşteşugari.  

o Dezvoltarea reţelelelor şi centrelor de consultanţă şi informare 
pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a portalurilor de 
soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-



uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare 
profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi 
consultanţi. 

o Susţinerea dezvoltării organizaţiilor IMM-urilor, pentru 
asigurarea de servicii complexe, adaptate specificului micilor 
întreprinzători. 

 
10. Măsuri pentru felexibilizarea relaţiilor de muncă şi susţinerea 

ocupării pe piaţa muncii: 
o Continuarea flexibilizării pieţei muncii din România, 

concomitent cu adaptarea de măsuri de stimulare a înfiinţării 
de noi locuri de muncă, de ocupare a persoanelor defavorizate şi 
de creştere a productivităţii muncii. 

o Aplicarea aceluiaşi regim de drepturi şi plăţi pentru salariaţii 
din domeniul privat similar cu salariaţii bugetari raportat la 
plăţile efectuate din bugetele speciale de asigurări sociale 
(îndemnizaţii compensatorii în caz de şomaj, acces la 
programele de tratamente şi refacere a capacităţii de muncă, 
etc.).  

o Eliminarea practicii anulării datoriilor companiilor cu 
capital de stat de la fondurile de asigurări sociale obligatorii;   

o Continuarea simplificării procedurilor referitoare la angajare 
şi îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor 
obligatorii ale angajatorilor. 

o Recunoaşterea rolului patronatelor IMM-urilor în cadrul 
dialogului social la nivel naţional şi local şi valorificarea 
propunerilor lor pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ. 

 

Parteneriatul dintre CECCAR şi CNIPMMR va continua prin 
colaborarea pentru dezvoltarea sectorului IMM din România şi slujirea 
interesului public. 

 

 Asemena ritmului alert în care îşi duc viaţa IMM-urile din 
România, a continuat şi ziua de 2 noiembrie, zi dedicată în 
totalitate sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, sector ce 
constituie principala preocupare a profesioniştilor contabili membri 



ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România. 

Daca prima parte a zilei a fost consacrată parteneriatului pe care 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România îl are 
cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România,  în organizarea Topului Naţional al Firmelor Private din 
România şi a mesei rotunde din deschidere ce a avut drept temă Priorităţi 
politice, economice şi sociale pentru relansarea sectorului IMM, 2013-2016, 
partea a doua a fost destinată unei întâlniri profesionale la sediul Sediului 
Central al CECCAR sub forma unei mese rotunde cu tema Tendinţe şi 
opţiuni în relaţia PMM vs. Piaţă, moderată de Florin Toma, Preşedinte al 
Comisiei PMM de pe lângă Consiliul Superior al CECCAR, Reprezentant 
al CECCAR în Comitetul PMM IFAC, la care au participat Directorul 
General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, preşedintele filialei CECCAR 
Bucureşti, Florin Caloian, Directorul Executiv al Filialei, Elena Boban, 
precum şi reprezentanţi de top ai PMM, firme membre CECCAR. 

Ritmul şi complexitatea modificării reglementărilor şi în special cerinţele 
fiscale au ocupat poziţiile de vârf din lista provocărilor cu care s-au confruntat 
Practicile Mici şi Mijlocii şi clienţii lor în anul 2012. Plecând de la preocupările 
internaţionale în procesul de înţelegere aprofundată a provocărilor şi 
oportunităţilor experimentate de PMM-uri la nivel global, CECCAR îşi propune 
sprijinirea PMM-urilor membre CECCAR pentru a face faţă cu succes celor mai 
puternice provocări actuale şi a început astfel seria întâlnirilor profesionale care 
vor avea loc în toate filialele CECCAR în perioada imediat următoare, având 
drept scop identificarea problemelor şi mai ales a soluţiilor necesare. În cadrul 
acestor interactive întâlniri profesionale vor fi trasate, în urma discuţiilor purtate 
între reprezentanţii PMM şi vorbitori, ideile fundamentale ce vor sta la baza noii 
strategii CECCAR ce va veni în sprijinul PMM-urilor cu privire la perspectiva 
dezvoltării unei pieţe de servicii contabile de calitate, precum şi la identificarea 
punctelor forte, dar şi a celor mai presante probleme cu care se confruntă în 
prezent breasla profesiei contabile. 

În calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă 
din România, CECCAR doreşte să vină în sprijinul membrilor săi din rândul 
Practicilor Mici şi Mijlocii - reprezentate de experţi contabili, contabili 
autorizaţi sau de către societăţile de expertiză contabilă şi contabilitate - şi se 
implică activ în activitatea Comitetului PMM din cadrul Federaţiei 
Internaţionale a Contabililor (IFAC) prin intermediul reprezentantului său din 



cadrul acestui Comitet, precum şi prin traducerea articolelor şi publicaţiilor 
elaborate de Comitet în sprijinul practicilor mici şi mijlocii din întreaga lume. 

Această întâlnire profesională a fost o continuare a dezbaterilor din cadrul 
celei de-a treia ediţie a Forumului PMM din România:  Provocări prezente şi 
oportunităţi viitoare pentru PMM, ce a avut loc pe 6 septembrie 2012, la 
Casino Sinaia, în deschiderea celei de-a XIX ediţii a Congresului Profesiei 
Contabile din România, forumul ce a fost structurat în două sesiuni de discuţii 
pe următoarele teme: Cum întâmpină PMM provocările şi cum foloseşte 
oportunităţile de mâine şi Evoluţia PMM pentru a servi mai bine IMM. 

 

 


