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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ARAD 

 
Simpozionul „Pavel Ciuce”, ediţia a XIII-a 

„Profesia contabilă în contextul noilor reglementări fiscale” 
 

 În zilele de 2-4 octombrie 2015, profesioniștii contabili arădeni și nu numai au fost martorii 
unui eveniment de excepție, organizat de filiala CECCAR Arad, și anume Simpozionul „Pavel Ciuce” 
de la Moneasa, ajuns la a XIII-a ediție. Simpozionul se înscrie în seria evenimentelor profesional-
științifice ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România constituind un forum 
de dezbateri pe domenii importante pentru entitățile economice, cu deosebire cele mici și mijlocii, și 
teme de actualitate pentru profesie. 
  A XIII-a ediție a simpozionului a avut ca temă „Profesia contabilă în contextul noilor 
reglementări fiscale”, temă care a scos în evidență provocările actuale pentru profesioniștii contabili, 
reprezentate de aplicarea noilor reglementări contabile și, începând cu anul 2016, a celor fiscale.  

Printre subiectele care au animat dezbaterile din acest an s-au numărat relația dintre practica 
contabilă și cea fiscală, aspecte legate de inspecția fiscală, optimizarea fiscală prin prisma politicilor 
contabile, expertiza în cauzele fiscale și etica profesională.  

Discuțiile s-au concentrat în special pe preocupările contabilului față de fiscalitate, care uneori 
sunt mai accentuate decât cele pentru standardele și reglementările contabile. Este firesc să fie așa 
atât timp cât practica fiscală este legată de cea contabilă și atât timp cât profesionistul contabil 
trebuie să răspundă mai multor așteptări, legate de corectitudinea declarațiilor fiscale, pe de o parte, 
și de consilierea și optimizarea fiscală, pe de altă parte. Desigur, piatra de căpătâi a profesiei 

contabile trebuie să rămână 
și va rămâne interesul public. 

Președintele filialei 
Arad a CECCAR, dl Petru 
Horga, a deschis lucrările 
simpozionului, urându-le bun 
venit invitaților și 
participanților la eveniment 
reprezentând mediul 
academic, instituțional și de 
afaceri local și menționând că 
tema din acest an a fost 
aleasă având în vedere 
reglementările aprobate prin 
OMFP nr. 1.802/2014, pe de 
o parte, și noul Cod fiscal, pe 
de altă parte. Domnia sa a 
subliniat că discuțiile acestei 
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ediții vor avea ca subiect central coabitarea dintre contabilitate și fiscalitate în contextul realităților 
actuale și a ținut să aducă mulțumiri celor care au contribuit la organizarea și desfășurarea 
evenimentului, precum și celor care, prin lucrările prezentate, vor da un înalt nivel științific 
simpozionului. 

Printre invitații la eveniment s-au numărat, din partea Consiliului superior al CECCAR, dl 
Dorin Cosma, vicepreședinte Biroul permanent, și dnele Marioara Avram și Ramona Nicula, membre 
în Consiliul superior.  

În cadrul 
simpozionului au prezentat 
lucrări următorii invitați:  

● Conf. univ. dr. 
Delia David – Aspecte 
privind organizarea 
contabilității operațiunilor 
specifice contractelor de 
asociere în participațiune;  

● Prof. univ. dr. 
Lucian Cernușca – 
Tratamentul contabil 
privind investițiile 
imobiliare;  

● Conf. univ. dr. 
Boby Costi – Operațiuni 
privind procesul de divizare 
a entităților comerciale;  

● Drd. Florin Turcaș 
– Aspecte practice privind fuziunile;  

● Conf. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget – Investigarea percepției profesioniștilor contabili 
cu privire la reevaluarea imobilizărilor corporale;  

● Lect. univ. dr. Petru Horga – Aspecte legate de momentul recunoașterii veniturilor în cazul 
vânzărilor de bunuri;  

● Drd. Antonela Ursachi – Interdependența între contabilitatea și fiscalitatea companiilor 
cotate din România;  

● Dr. ec. Ștefan Doba – Societățile de investiții financiare și noile reglementări fiscale;  
● Conf. univ. dr. Daniel Manațe – Valoarea impozabilă vs valoarea justă în contextul noului 

Cod fiscal;  
● Prof. univ. dr. Ioan Cuzman – Citind prezentul, putem anticipa viitorul?;  
● Prof. univ. dr. Horia Cristea – Valențe financiare ale contului;  
● Prof. univ. dr. Dorel Mateș – Tratamente contabile și fiscale privind rezervele din 

reevaluarea imobilizărilor corporale;  
● Drd. ec. Constantin Cătălin Găletușe – Fluxurile trezoreriei statului cu Banca Națională a 

României;  
● Conf. univ. dr. Cristina Nicolaescu – Influența politicilor contabile asupra gestiunii fiscale a 

entităților economice;  
● Dr. ec. Mircea Cricovean – Studiu privind cheltuielile bugetare pentru Biserica Ortodoxă 

Română în perioada 1991-2015;  
● Prof. univ. dr. Marioara Avram – Considerații privind importanța mixului de marketing în 

profesia contabilă;  
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● Jr. ec. Marius 
Amzulescu – Jurisdicția 
muncii;  

● Jr. Vasile Ioan 
Popa – Noutățile fiscale – 
Sinteză.  

Lucrările prezentate 
în cadrul celei de-a XIII-a 
ediții a Simpozionului 
„Pavel Ciuce” au fost 
interesante și la obiect, 
constituind un prilej pentru 
toți cei prezenți de a 
discuta diverse aspecte 
legate de profesie și de a-
și îmbogăți cunoștințele 
profesionale în ceea ce 
priveşte noutățile contabile 
și fiscale. 

 
În zilele de 07-08.10.2015 a avut loc întâlnirea cu membrii C.E.C.C.A.R.  Filiala Arad, 

desfășurată în  sala  de curs  CECCAR ”Dimitrie Cameniţă”. La  această  întâlnire au  participat în 
data de 07 octombrie – 70  membri experţi contabili şi  în  ziua  de  08 octombrie – 32 membri 
contabili  autorizaţi. 
 D-nul prof. univ. dr. 
Cernușca Lucian a prezentat 
noutățile legii 227/08.08.2015 
și alte aspecte profesionale: 

Cadouri, tichete cadou, 
cheltuieli sociale - Tichetele 
cadou, dacă sunt acordate cu 
ocazii speciale, nu vor mai fi 
considerate venituri salariale și 
nu vor mai fi impozitate cu 
16%; cadourile oferite în 
situațiile de mai sus sunt 
neimpozabile pentru toți 
salariații. Regulile de 
neimpozitare în aceste ocazii 
se aplică și tichetelor cadou; 
eliminarea unor regului de 
discriminare. 

Facilități fiscale acordate persoanelor din conducerea societăților - la momentul actual, doar 
diurna acordată salariaților nu intră în baza de calcul al impozitului și al contribuțiilor sociale în limita 
a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituțiile publice, 
nu și diurna acordată persoanelor care nu au calitatea de salariați. 
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La nivelul unei societăți pot exista și funcții care nu sunt îndeplinite în baza unui contract 
individual de muncă (de ex. funcția de administrator, director, membru al directoratului sau al 
consiliului de supraveghere). 

Începând cu 1 ianuarie 2016 vor beneficia de diurnă neimpozabilă și scutită de contribuții 
sociale în limita a 2,5 nivelul stabilit pentru instituții publice administratorii și: 

- directorii care au încheiat contracte de mandat/ administrare; 
- membrii directoratului de la societățile administrate în sistem dualist și ai consiliului de 

supraveghere;  
- managerii care au încheiat contracte de management prevăzute de lege. 
Textul din Codul fiscal impune și o condiție, anume aceea că scutirea se acordă pentru diurnă 

astfel cum este stabilit prin raportul juridic încheiat. Va trebui astfel reglementat, prin contractele 
încheiate cu persoanele care ocupă aceste funcții, modalitatea de acordare a diurnei.  
 În prezent doar cheltuielile efectuate de angajator pentru pregătirea profesională și 
perfecționarea angajatului în legătură cu activitatea desfășurată de acesta pentru angajator nu intră 
în baza de calcul al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale. 
 Tot noul Codul fiscal stabilește că nu sunt venituri impozabile cheltuielile efectuate de 
angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor 
stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își 
desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în 
raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfașurată de persoanele respective 
pentru angajator/plătitor. Vor fi astfel scutite de taxe și cheltuielile cu formarea profesională acordate 
de societate directorilor și administratorilor cu contract de administrare/mandat.  
 Pentru acordarea scutirii, pregătirea profesională trebuie sa fie legată de activitatea 
desfășurată pentru plătitor. Mai mult, condițiile pregătirii profesionale, suportarea cheltuielilor de 
către angajator trebuie să fie prevăzute în contractul de administrare/mandat. 
  

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor: 
Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a 

cheltuielilor determinate 
prin aplicarea cotei de 40% 
asupra venitului brut, faţă 
de 25% cât este acum. 

Venitul net din 
arendă se stabileşte la 
fiecare plată prin deducerea 
din venitul brut a 
cheltuielilor determinate 
prin aplicarea cotei de 40% 
asupra venitului brut. 
 Reguli referitoare la 
refacturare: refacturarea 
utilităţilor - dacă 
pentru închirierea unui bun 
imobil se aplică regimul de 
scutire fără drept de 
deducere, la refacturarea 
costurilor legate direct de bunul imobil închiriat se aplică regimul normal de taxare. De regulă, în 
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cazul contractelor de închiriere, utilităţile sunt suportate de către chiriaş, acestea fiind refacturate de 
către proprietar, separat de valoarea chiriei, conform facturilor primite de la furnizorii de utilități. 
 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor :  

- Condiţiile cumulative ale unei  microîntreprinderi au rămas aceleaşi. 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu. 
- O persoană juridică română care este nou înfiinţată este obligată să plătească acest impozit 

începând cu primul an fiscal, dacă sunt îndeplinite condiţiile privind capitalul social. 
- Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%; 
- Excepţie de la această cotă sunt: persoanele juridice române, nou înfiinţate, care au cel puţin 

un salariat şi sunt constituite pe o durată mai mare de 48 luni, iar acţionarii sau asociaţii lor 
nu au deţinut titluri de  participare la alte persoane juridice, vor practica o cotă de impozitare 
de 1% pentru primele 24 luni. 
Reguli de ieşire din acest sistem 
Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro 

sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 
20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit una 
dintre aceste limite. 

Cursul de schimb pt. determinarea veniturilor este cel valabil la închiderea exerciţiului 
financiar precedent. 

Calculul şi plata impozitului pe profit în acest caz se efectuează luând în considerare 
veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv (noutatea). 
 Impozitul pe venit: s-a majorat pragul pentru primele de asigurare voluntară de sănătate în 
limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană; 
 Noutăţi la drepturile de proprietate intelectuală : Venitul net din drepturi de proprietate 
intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din 
venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicare cotei de 40% asupra venitului brut. 
 D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale: 
Ordonanţa nr. 40 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule, Ordonanţa nr. 41 din 26 august 2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, Hotărâre   nr. 703 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de reglementare a procedurii de recuperare de la beneficiari a sumelor prevăzute la lit. 
d) a alin. (4) al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate 
pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013, Ordin nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 privind 
aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019, Ordin  
nr. 2204/2015 din 21 august 2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în 
cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare, Ordin nr. 1113/2015 din 14 
septembrie 2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea 
ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 246/2005, Ordin  nr. 897/2015 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, 
dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul 
societăţilor*), Ordin  nr. 2319/2015 din 8 septembrie 2015 pentru aprobarea formularului 630 
"Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a 
formularului 632 "Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea 
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contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", Ordonanţă de urgenţă  nr. 41/2015 din 30 septembrie 
2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri bugetare, Ordin  nr. 1151/2015 din 22 septembrie 2015 pentru organizarea unei extrageri 
ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale, Ordin  nr. 2291/2015 din 4 septembrie 2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România. 
 

 
FILIALA CECCAR BACĂU 
 

Expertiza contabilă judiciară - important mijloc de probă pentru organele judiciare 
 

 În data de 29 octombrie 2015, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR 
Bacău s-a desfăşurat masa rotundă cu tema ”Expertiza contabilă judiciară – important mijloc de 
probă pentru organele judiciare”, având ca moderator pe dl. Bulinschi Marcel – Președinte Consiliu 
Filiala CECCAR Bacău.   

Organizatori:  C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău 
Participanți la eveniment: 

 TRIBUNALUL Bacău Secția II Civila Contencios 
Administrativ Fiscal Bacău 

 
- Maria OBOROCEANU - Președinte              

 BCCO -  SCFTSB Bacău - Adrian SAVA – Șef serviciu 
 SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR 

Bacău 
 TRIBUNALUL BACĂU 

 - Ioan POPA - Comisar șef  
 - Dorin MELINCIANU – Director  
economic 

 D.N.A. - Cristian BECA - Specialist 
 Din partea filialei CECCAR  Bacău a  participat dl Constantin PASTRAV – Dir. executiv filială,   
dl Mihai SCHIOPU – Auditor de calitate, iar din partea Ziarului ,, Deșteptarea’’ dl Petru DONE. 
 37  membri ai filialei - 

experți contabili înscrişi în 
Grupul Experţilor Judiciari. 

În presa locală, evenimentul a fost 
mediatizat în Ziarul „Deşteptarea”, 30 
octombrie 2015, în articolul „Expertizele 
contabile judiciare dau în continuare 
bătăi de cap celor care le întocmesc’’. 

Așa cum a reieșit din materialul 
prezentat de auditorul de calitate al 
filialei, dl Schiopu Mihai,  problemele 
prezentate s-au axat pe următoarele 
puncte: 

1. Pentru instanțele de judecată. 
a) Cu privire la dispunerea 

expertizelor contabile judiciare 
și  stabilirea obiectivelor: 
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 Nu se pune în vedere părților, de a se învoi asupra numirii experților contabili, și numai când 
acest lucru nu se relizează numirea acestora de către instanța de judecată să se facă prin 
tragere la sorți; 

 Există cazuri când numirea experților contabili se face pe baza unor liste din anii anteriori și 
nu pe baza listei experților contabili care pot efectua expertize contabile judiciare, comunicată 
anual organelor cu atribuții jurisdicționale de către birolul local de expertize tehnice judiciare;  

 Comunicarea prin care se aduce la conoștință expertului contabil că a fost numit pentru 
efectuarea unei expertize contabile se face cu întârzieri de cinci, opt sau chiar zece zile, ceea 
ce pune expertul contabil în situația de a solicita din start un nou termen pentru depunerea 
raportului. 

 Prin adresa de comunicare a numirii se dispune refacerea raportului de expertiză contabilă cu 
înștiințarea expertului consilier al părții încuviințat de instanță, deși expertiza contabilă nu a 
fost efectuată, iar prin încheierea de ședință invocată în adresă se dispune efectuarea 
expertizei contabile; 

 Se dispune prin încheiere de ședință ca expertul contabil să facă dovada că a comunicat câte 
un exemplar al raportului de expertiză contabilă părților, în caz contrar va fi amendat; 

 Se dispune ,,refacera” expertizei contabile pe baza obiecțiunilor formulate de părti sau 
avocații acestora, în loc de ,,întregirea” expertizei contabile prin întocmirea unui supliment la 
raportul întocmit de expertul contabil cu stabilirea de către instanța de judecată de obiective 
noi sau colaterale celor stabilite anterior. 

 Se dispune refacerea raportului de expertiză cu aceleași obiective motivat de neconvocarea 
părților la adresa corectă a reclamantei sau luarea în considerare în mod real și efectiv a 
explicațiilor și înscrisurilor furnizate de părți;  

 Efectuarea unei noi expertize nu este cerută motivat de către partea care o solicită, astfel 
cum prevede art.338 alin.2 Cod de procedură civilă; 

 Stabilirea obiectivelor nu în toate cazurile se face de către instanța de judecată prin încheiere 
de ședință, făcându-se trimitere la file din dosarul cauzei, unde sunt stabilite obiective de 
către părți sau avocații acestora, care de cele mai multe ori nu sunt clare, concise și fără 
echivoc, obiective care nu au legătură cu cauza, nu sunt de competența expertului contabil 
sau care  solicită expertului contabil să se pronunțe asupra încadrărilor legale a faptelor 
supuse judecății, fără să fie analizate ulterior de instanța care a dispus efectuarea expertizei 
contabile; 

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

 

b) - Cu privire la onorarii: 
 

 Încă există cazuri când  stabilirea onorariilor nu se face în funcție de complexitatea lucrării și 
volumul de muncă depus de expertul contabil; 

 În acest sens nu se au în vedere prevederile art 331, alin.2 din C.p.c., în sensul că instanța 
de judecată poate fixa o audiere în camera de consiliu în cadrul căreia să solicite expertului 
contabil să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată și termenul necesar efectuării 
expertizei sau să fixeze un termen scurt până la care va solicita expertului contabil să 
estimeze în scris costul lucrării și termenul necesar efectuării expertizei; 



Octombrie,   Nr. 10/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

15 
 

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

 În situațiile în care se pune în discuție cererea expertului și se aprobă suplimentarea 
onorariului, aceasta nu se face prin încheiere executorie dată cu citarea părților conform 
art.339 alin.2 c.p.c. și nu se dispune plata până la pronunțarea hotărârii instanței de judecată. 
În această situație părțile în cauză nu depun diferența de onorariu și eventual contravaloarea 
celorlalte cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizei contabile prevăzute de OG nr.2/2000, 
cu modificările și completările ulterioare, expertul contabil fiind pus în situația de a nu încasa 
contravaloarea muncii prestate și a recupera cheltuielile efectuate; 

 

 Nerespectatrea în toate cazurile de către organele cu atribuții jurisdicționale a prevederilor 
art.22 alin.2 și 3 din O.G. nr.2/2002, cu modificările și completările ulterioare,  de a dispune la 
termenul la care se pronunță asupra raportului de expertiză sau, după caz, asupra 
suplimentului la raport și cu privire la suma definitivă solicitată de expert ca onorariu și a 
valorii cheltuielilor definitive ocazionate de efectuarea lucrării, precum și înștiințarea celui 
obligat la plata sumelor și stabilirea în sarcina acestuia a obligației de a plăti în termen de 5 
zile da la înștiințare, în contul biroului local, diferența rămasă de plată;  

 Nu există la dosarul cauzei dovada plății onorariului provizoriu în termen de 5 zile de la 
numire sau în termenul stabilit de instanță potrivit art.331 alin.2 c.p.c. de către partea care a 
fost obligată prin încheiere să o facă, în unele cazuri aceasta nefăcând acest lucru nici până 
la data depunerii raportului de expertiză; 

 Nu se urmărește respectarea prevederilor art. 18 alin.4 din OG nr.2/2000 cu modificările și 
completările ulterioare, cu privire la obligația părții care a solicitat numirea expertului contabil 
consilier de a depune la dosarul cauzei un exemplar original al contractului de prestări servicii 
încheiat între parte și expertul contabil care participă la efectuarea expertizei, precum și a 
sumelor datorate acestuia. 

      

2. Pentru instanțele de judecată penală și organele de urmărire penală. 
 

a) cu privire la dispunerea expertizei contabile: 
 

 Încheierea instanței sau ordonanța organului de urmărire penală prin care se dispune 
efectuarea expertizei contabile nu indică faptele sau împrejurările pe care expertul contabil 
trebuie să le constate, să le clarifice și să le evalueze, astfel cum prevede art.172 alin.6 din C. 
p.c.;  

 Când se dispune efectuarea unei expertize contabile, la termenul fixat pentru aducerea la 
cunoștință procurorului, părților și subiecților procesuali a obiectului expertizei și întrebărilor la 
care tebuie să răspundă expertul contabil, nu participă de fiecare dată și expertul contabil 
numit, nu li se pune în vedere că au dreptul să facă observații cu privire la acestea, că pot 
cere modificarea sau completarea lor;  

 Nu sunt indicate expertului contabil obiectivele pe care urmează să le analizeze și înștiințat  
ca are obligația să le analizeze, să prezinte cu exactitate orice observație sau constatare și 
să exprime o opinie imparțială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate 
cu regulile științei contabilității și expertizei profesionale; 
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 Nu în toate cazurile se înscrie în încheiere sau ordonanța dacă la efectuarea expertizei 
contabile urmează să participe părțile și subiecții procesuali principali pentru că expertului 
contabil să poată cere lămuriri, având în vedere că nu are voie să ia legătura cu acestea 
decât cu încuviințarea și în condițiile stabilite de organele judiciare; 

 Prin  ordonanța de numire a expertului contabil nu se fixează onorariul provizoriu și avansul 
pentru cheltuielile de deplasare atunci când este cazul, precum și partea care trebuie să 
achite aceste sume în termen de 5 zile de la numirea expertului, în contul Biroului local pentru 
expertize judiciare tehnice și contabile al Tribunalului Bacău; 

 Nu se comunică de organul de urmărire penală Biroului local pentru expertize tehnice și 
contabile judiciare numele persoanei desemnate să efectueze expertiza, cu specificarea 
datelor privind: expertul și cauza în care a fost numit, cuantumul onorariului provizoriu stabilit 
și eventual suma reprezentând avansul pentru cheltuieli de deplasare atunci când este cazul;     

 

        b) cu privire la stabilirea obiectivelor (întrebărilor): 

 
 Nu în toate cazurile obiectivele la care trebuie să răspundă expertul contabil sunt clare, 

concise, fără echivioc și fără a se solicita acestuia să se pronunțe asupra încadrărilor legale a 
faptelor; 

 Se solicită expertului contabil să răspundă și la obiective solicitate de părți, fără a se analiza 
conținutul acestora, constatându-se că cerința acestora este aceeași cu a obiectivelor 
stabilite de organul de urmărire penală sau se regăsesc în conținutul lor; 

 Se stabilesc obiective care nu au legătură cu cauza sau care nu au drept suport documentele 
primare și înregistrarea în contabilitate a evenimentelor și tranzacțiilor, știut fiind că în 
elaborarea lucrărilor expertul contabil trebuie să folosească metode specifice științei 
contabilității;     

 Experții contabili nu sunt solicitați la formularea obiectivelor de către organul de urmărire 
penală: 

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

 

 Urmare discuțiilor, d-na 
Maria Oboroceanu - Președinte 
al Tribunalului Bacău Secția II 
Civilă Contencios Administrativ 
Fiscal Bacău  a răspuns punctual 
doleanțelor experților contabili, 
arătând că în majoritate acestea 
sunt corect formulate, dând 
sugestii și lămuriri în acest sens. 
 Profesioniștii contabili au 
reiterat din nou că nu se cunosc 
criteriile care stau la baza 
stabilirii cuantumului onorariilor 
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ce se cuvin în efectuarea expertizelor contabile. 
 D-l Director executiv – Păstrav Constantin a prezentat Circulara 10209/2015 privind 
înscrierea în GEJ și termenii de referință pentru testele organizate în luna decembrie 2015 de 
accedere în grupul GEJ, punând accent pe conduita profesională (independentă și competentă), cât 
și disponibilitate și grijă în alegerea specializărilor de către experții înscriși în grupul GEJ. 
 La finalul lucrărilor, d-l Bulinschi Marcel – Președintele filialei a mulțumit participanților și a 
apreciat ca fiind deosebit de utilă această masă rotundă prin care s-au clarificat multe aspecte 
privind instrumentarea expertizei contabile judiciare ca mijloc de probă pentru organele judiciare.    

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

În data de 6 octombrie  la sediul filialei s-a desfăşurat conferința de presă cu tema: 
“C.E.C.C.A.R. – o nouă mână întinsă mediului de afaceri”, având următorul mesaj: 

Consecvent misiunii sale de a susţine profesia contabilă şi mediul de afaceri din România, 
C.E.C.C.A.R., prin Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, a editat lucrarea "Ghid 
de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
şi  situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1802 / 2014". Aceste 
reglementări transpun în 
legislaţia naţională 
prevederile Directivei 2013 
/ 34 / UE a Parlamentului 
şi Consiliului European. 
Lucrarea este o abordare 
exhaustivă a secţiunilor 
Ordinului şi oferă 
specialiştilor şi altor 
persoane interesate o 
cazuistică impresionantă şi 
posibilitatea de a înţelege 
consecinţele practice ale 
textelor din reglementări, 
prin recurgerea la 
raţionamentul profesional. 
O atenţie deosebită este 
acordată secţiunilor care 
au presupus modificări 
importante faţă de 
reglementările anterioare 
reprezentate de OMFP 3.055/2009 cu modificările şi completările ulterioare: obligaţiile de raportare 
pe categorii de entităţi în funcţie de criteriile de mărime, conţinutul situaţiilor financiare, cerinţe de 
informare obligatorii şi facultative, raportul administratorilor, investiţiile imobiliare, activele biologice, 
activele de explorare, angajamente legate de concesiuni, reducerile de preţ, venituri aferente 
contractelor care prevăd gratuităţi sau stimulente, aspecte privind tratamentul fondului comercial în 
cazul elaborării situaţiilor financiare consolidate etc. Lucrarea a fost elaborată de un colectiv de 
cadre didactice universitare şi a beneficiat de colaborarea unor profesionişti cu experienţă, din 
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cadrul unor cabinete membre CECCAR. O serie de cazuri şi de exemple de prezentări de informaţii 
au fost inspirate din practicile unor entităţi din România, dar şi din alte jurisdicţii europene care au 
fost considerate modele de bune practici de raportare financiară. Pe lângă aspectele care ţin de 
aplicarea Ordinului, lucrarea conţine şi o parte dedicată obligaţiilor fiscale ale entităţilor care aplică 
aceste reglementări. Se facilitează astfel înţelegerea nu doar a consecinţelor reglementărilor asupra 
raportării financiare a entităţilor, ci şi a consecinţelor fiscale pe care le au politicile contabile adoptate 
de entităţi. 

Alte noutăți editoriale: Standarde Internaționale de Raportare Financiară, ediția 2015; 
Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces, ediția a IV-a, revizuită; Ghidul 
pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini, ediția a III-a, revizuită. 

În luna octombrie la nivel de filială, au avut loc doua întâlniri la care au participat membri şi 
stagiari ai filialei, care au dorit să-şi actualizeze cunoştinţele în domeniul contabil şi fiscal. Astfel, în 
zilele de 8 și 9 octombrie 2015 s-au desfăşurat întâlnirile lunare cu membrii filialei, sub forma a două 
mese rotunde, având ca temă ultimele modificări privind Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. 
În cadrul acestor întâlniri, au fost prezentate cele mai recente modificări fiscale şi contabile. 

În data de 10 octombrie 2015, la sediul filialei s-a desfășurat evaluarea semestrială a 
stagiarilor din anul al III-lea. 

În zilele de 18 și 25 octombrie 2015, filiala Bihor a fost centru de examen pentru examenul de 
acces la profesie, sesiunea octombrie 2015. 

În ziua de 23 octombrie 2015, dl. Preşedinte al filialei a reprezentat CECCAR, ca membru al 
comisiei de evaluare,  la festivitatea anuală de premiere a firmelor nominalizate în Topul Firmelor din 
jud. Bihor, ediţia 2015, manifestare organizată sub egida de Camerei de Comerţ şi Industrie a 
României. 

În perioada 12-19 octombrie s-au desfășurat cursurile de pregătire profesională cu tema 
„Standarde profesionale emise de Corp”, „Contabilitate financiară” şi „Audit şi certificare”. 

 

FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
Acţiunile educative organizate de filiala CECCAR Brăila în luna octombrie 2015, în sprijinul 

dezvoltării pregătirii profesionale a membrilor au fost atât sub forma cursurilor profesionale la 
disciplinele: IFRS, Fiscalitate, Evaluare economică, Audit şi certificare, Standarde profesionale 
emise de CECCAR, Doctrină şi deontologie profesională, cât şi sub forma întâlnirilor profesionale şi 
meselor rotunde organizate cu membrii pe diverse teme. 

Subiectele dezbătute în cadrul întâlnirilor şi meselor rotunde s-au referit la următoarele 
activităţi: 

1. În data de 20 octombrie 2015 masa rotundă a abordat tema “Aplicarea standardelor 
emise de CECCAR şi a Regulamentului de audit de calitate – de la teorie la practică”  la care 
au participat membri experţi contabili şi contabili autorizaţi ai filialei. 

Auditorul de calitate al filialei, domnul Nisipeanu Gheorghe a prezentat principalele concluzii 
desprinse din practica auditării expertizelor contabile judiciare şi a activităţii profesionale a membrilor 
comparativ cu prevederile Standardului profesional nr. 35 și Regulamentul auditului de calitate.  

Expunerea a cuprins atât obligaţiile membrilor, cât şi amănunte tehnice de specialitate, printre 
care şi posibilitatea întocmirii referatelor de verificare tehnico-profesională asupra lucrărilor de 
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expertiză contabilă de 
către auditorii de 
calitate, atât la 
constatarea încălcării 
normelor profesionale, 
cât și la solicitarea 
comisiilor de disciplină 
de pe lângă consiliile 
filialelor. 

Referitor la 
Normele de 

comportament 
profesionale au fost 
reamintite: 

- Independența 
experților 

consilieri/recomandați 
ce derivă din 

transparența 
contractelor de 
prestări servicii care 
se încheie cu ocazia 

nominalizării acestora prin depunerea unui exemplar original la dosarul cauzei (norma 3511.3); 
- Expertul contabil nu trebuie să prezinte mai mult decât i se cere (norma 3514.1). Acesta trebuie 

să se abțină de la: 
o divulgarea conținutului raportului de expertiză și a concluziilor direct părților implicate (norma 

3514.2); 
o contactarea părților în afara procedurilor prevăzute de lege (norma 3514.3) 
dar şi Normele de lucru: 3522.2, 3522.4, 3522.5, 3524.3, cât şi aspecte referitoare la prezentarea 

capitolelor cuprinse în normele de raportare şi la procedura agreată de Ministerul Justiţiei cu privire 
la depunerea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 
 
 

2. Întâlnire pentru dezbaterea noutăţilor din legislaţia financiar – fiscală – desfașurată 
în data de 29 octombrie 2015 
 

În data de 29 octombrie 2015 filiala CECCAR Brăila a fost gazda unei noi întâlniri 
profesionale având ca temă “Dezbaterea noutăților legislative în materie financiar-fiscală”  – 
moderată  de doamna Lozneanu Mariana, consilier superior în cadrul AFP Brăila. Moderatorul a 
dezbătut împreună cu membrii filialei noutăţile apărute în legislaţia financiar-fiscală, punându-se 
accent pe modificările Codului Fiscal cu aplicabilitate de la 01.01.2016, subiect de mare interes atât 
pentru profesioniştii contabili, cât şi pentru mediul de afaceri. Noile prevederi aduse prin legea  nr. 
227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, care vor intra în vigoare la 01.01.2016 au adus 
modificări mai importante asupra impozitului pe dividende, impozitului pe venitul microîntreprinderilor 
şi impozitului pe venitul persoanelor fizice autorizate. 

De asemenea, un act legislativ foarte important abordat a fost Ordonanţa de Urgenţă nr. 
44/2015 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscal -  emitent: Guvernul României, 
publicată în: Monitorul Oficial nr. 785 din 21 octombrie 2015 prin care se anulează penalităţile de 
întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale datorate 
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bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi administrate de Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, în anumite condiţii. 

 
   3. Masa rotundă organizată în data de 30 octombrie 2015 ce a abordat ca tematică în 
domeniul fondurilor europene “Programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 
2007-2013 versus Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”, aspecte comune – 
particularități,  întâlnire care s-a bucurat de un real interes manifestat din partea membrilor experți 
contabili cu experiență în acest sector. 

Întâlnirea a abordat aspecte comparative existente între cele două programe – POSDRU 2007-
2013 ce urmează a se finaliza la 31 decembrie 2015, cât și aspecte cuprinse în condițiile generale 
apărute pentru următorul program operațional POCU 2014-2020.Aspectele discutate au abordat: 

- liniile de finanțare, activități eligibile, condițiile eligibilitate grup țintă cuprinse în cadrul celor 
două programe – aspecte comune, activități ce nu vor mai fi finanțate în următoarea 
perioadă, entități eligibile; 

- condiții de accesare a programelor cu finanțare europeană din partea beneficiarilor – condiții 
solicitate în POSDRU, diferențe apărute pentru următoarea perioadă în POCU; 

- eligibilitate  cheltuieli - directe, de personal, indirecte, de natura investițiilor – niveluri 
prevăzute, procente eligibilitate, alte reguli financiar – contabile.  
Subiectul deosebit de important pentru noua perioadă de programare din fondurile europene 

va fi reluat în cadrul întâlnirilor periodice organizate de filiala CECCAR Brăila cu membrii, odată 
cu publicarea ghidurilor specifice fiecărei linii de finanțare.  

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Casei de Pensii Braşov 

 
 

În data de 05 octombrie 2015 Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat în sala de curs a filialei 
“Emanuel Ioan Nechifor” o întâlnire cu reprezentanţii Casei de Pensii Braşov. Tema discuţiei au 
reprezentat-o noutăţile legislative şi stadiul aplicării acestora în domeniul sistemului public de pensii. 

Moderatorii întâlnirii au 
fost doamna Delia Stanciu, 
reprezentant al Casei de Pensii 
Braşov, preşedintele filialei 
CECCAR Braşov, domnul 
Băjan Nicolae şi doamna 
director executiv, Cornelia 
Deleanu. Din partea filialei 
CECCAR Braşov au participat 
peste 50 de membri.  
Au fost dezbătute subiecte 
legate noutăţile legislative 
aduse de: 
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- Legea nr. 186/ 2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat, modificări care au intrat 
în vigoare începând cu data de 01.01.2015, valoarea punctului de pensie, cuantumul 
ajutorului de deces, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor etc. 

- OUG nr. 95/29.12.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 341/ 2004 a 
recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei 
Române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau 
au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din 
noiembrie 1987. 

- OG 1/14.01.2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru 
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987. 

- Legea nr. 155/ 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/ 2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice. Prevederile Legii nr. 155/ 2015 se referă la reducerile vârstei standard 
de pensionare, se modifică art. 55, alin. 1, lit. b.  

- Legea nr. 130/ 2015 pentru completarea Legii nr. 567/ 2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe 
lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de 
Expertize Criminalistice. 

- Legea nr. 83/ 2015 pentru completarea Legii nr. 223/ 2007 privind Statutul 
personalului aeronautic civil Navigant profesionist din aviația civilă din România. 

Participanţii au adresat întrebări la care au primit  răspunsuri, precizări şi clarificări. Au 
fost prezentate mai multe speţe pe marginea temelor de discuţie mai sus menţionate.  
Membrii s-au arătat 
multumiţi de 
informaţiile primite şi 
şi-au exprimat 
dorinţa ca filiala să 
organizeze cu 
regularitate astfel de 
întâlniri.  
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 

 
Masă rotundă - ”Noul cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală – provocări actuale pentru 

profesia de contabil” 

 
În contextul modificărilor recente aduse legislației fiscale, și anume Codul fiscal și Codul de 

procedură fiscală, care privesc în mod direct activitatea desfășurată de experții contabili și de 
contabilii autorizați, în data de 1 octombrie a.c. filiala CECCAR București, în colaborare cu 
International Fiscal Association România (IFA România), a organizat masa rotundă cu tema „Noul 
Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală – provocări actuale pentru profesia de contabil”.  

Masa rotundă a avut loc la sediul filialei, în Amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma”, acesta 
devenind neîncăpător pentru numărul mare de membri care au dorit să ia parte la discuții.  

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai IFA România, 
care au prezentat audienței aspecte-cheie privind noile Coduri și au dezbătut, împreună cu 
profesioniștii contabili, modalitatea punerii în aplicare a prevederilor care au suferit modificări și care 
vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2016. Printre aceștia s-au numărat dl Doru Petru Dudaș, director 
general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, dl Radu Bufan, președintele IFA România, dl Florin 
Dobre, secretarul general al IFA România, alături de dnii Gheorghe Matei, Senior Partner Leaua & 
Asociații, și Dan Manolescu, acesta din urmă participând și contribuind la noul Cod fiscal în calitate 
de secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  

În prezentările lor, invitaţii au subliniat necesitatea introducerii modificărilor care privesc cele 
două Coduri, menite să aducă îmbunătățiri legislației în materie din România. Au fost vizate aspecte 
din toate zonele fiscalității: impozitul pe profit, TVA, microîntreprinderile, impozitul pe venit, 
contribuțiile sociale, impozitele și taxele locale.  

În ceea ce privește noul Cod fiscal, dl Dan Manolescu a subliniat că una dintre cele mai 
importante modificări vizează modalitatea de calcul și impozitare a clădirilor. Astfel, nu mai este 
important pentru stabilirea impozitului pe clădiri dacă proprietarul este o persoană fizică sau juridică, 
ci scopul pentru care este folosită clădirea. Prin urmare, în lege se vor regăsi două categorii de 
clădiri, cele rezidențiale, folosite ca locuințe, care au o valoare a impozitului mult mai mică decât 
cele care vor fi incluse în categoria clădirilor nerezidențiale, pentru care impozitul poate fi similar sau 
chiar mai mare decât cel pentru persoanele juridice care este aplicabil în prezent. Va exista și 
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situația clădirilor cu regim mixt, adică sunt folosite ca locuințe, dar în care se desfășoară și activități 
economice, calculul impozitului fiind proporțional cu regimul de utilizare a clădirii respective.  

Aspectele privind Codul de procedură fiscală au fost prezentate de dl Doru Petru Dudaș. Acesta 
a evidențiat, ca element principal de noutate al Codului de procedură fiscală, introducerea penalității 
de nedeclarare, în cuantum de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, pentru sumele care nu au fost 
declarate sau au fost declarate eronat din culpă. În situația în care obligaţiile fiscale se plătesc în 
termenul stabilit de organul fiscal sau se reeșalonează la plată, se aplică o diminuare de 75% a 
acestei penalități. Introducerea acestor penalități are menirea de a încuraja conformarea voluntară, 
deoarece, în prezent, persoanele care declară, dar nu plătesc datorează aceleași majorări și 
penalități de întârziere ca cei care nu fac niciun fel de declarație. 

Prevederile referitoare la reconsiderarea tranzacțiilor au fost prezentate de dl Radu Bufan, care 
a atras atenţia asupra modificării procedurii prin care o tranzacție poate fi reconsiderată ca fiind 
artificială sau fictivă. 
Principalul avantaj al noilor 
prevederi pentru mediul de 
afaceri îl reprezintă 
obligativitatea inspectorilor 
fiscali să motiveze atunci 
când reconsideră 
tranzacțiile ca fiind 
artificiale, fictive sau că nu 
sunt în scopul activității 
economice. 

Impozitul pe profit a 
fost prezentat de dl 
Gheorghe Matei, care a 
evidențiat că printre cele 
mai importante modificări se 
numără modul în care o 
cheltuială este considerată 
ca fiind deductibilă. 
Conform reglementărilor 
aplicabile în prezent, o 
cheltuială este deductibilă 
dacă este aferentă unui venit impozabil. Codul fiscal modificat prevede că o cheltuială este 
deductibilă dacă aceasta este aferentă activității economice a contribuabilului. 

Jurisprudența Curții Europene de Justiție aplicabilă în cazul deductibilității TVA, unul dintre cele 
mai sensibile aspecte în ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, a fost prezentată de dl Florin 
Dobre. Au fost evidențiate mai multe spețe pentru care Curtea Europeană de Justiție consideră că 
nu poate fi refuzat dreptul de deducere pentru aspecte care nu sunt imputabile contribuabilului. Doar 
în situația în care se demonstrează în mod obiectiv că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să 
știe că se află pe un lanț de tranzacționare fraudulos se poate refuza dreptul de deducere. 

Analizele făcute de specialiștii invitaţi la eveniment asupra aspectelor modificate cuprinse în 
cele două Coduri au fost apreciate de audiență, care a adresat întrebări și a pus în discuţie diverse 
probleme întâlnite în activitatea de zi cu zi care urmează să aibă un tratament modificat începând cu 
luna ianuarie a anului viitor. 
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De asemenea, în cadrul evenimentului a fost 
prezentată ediția în limba română a „Ghidului 
directivelor europene privind TVA – Introducere în 
sistemul european de TVA”, volumul 1, care în 
Europa este intitulat „biblia TVA”, conform spuselor 
dlui Radu Bufan. Lucrarea, al cărei coautor este dl 
Florin Dobre, cuprinde jurisprudența în materie de 
TVA pentru interpretarea și aplicarea fiecărui articol 
al Directivei 2006/112/CE a Consiliului Uniunii 
Europene privind sistemul comun al taxei pe 
valoarea adăugată.  

În încheierea evenimentului, conducerea 
filialei, reprezentată de președintele Florentin 
Caloian și directorul executiv Elena Boban, a 
mulțumit celor prezenți. 
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Filiala CECCAR București susține profesionalismul în rândul tinerilor 

Marți, 6 octombrie a.c., conducerea Filialei CECCAR București, reprezentată de președintele 
lect. univ. dr. Florentin Caloian și directorul executiv, ec. Elena Boban, au luat parte la conferința de 
lansare a proiectului ”Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV”, implementat de 
societatea membră CECCAR - Arexim Audit SRL, în parteneriat cu Universitatea din București și 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de studenți din 
centrul universitar București, din ciclul de licență sau de masterat, din cadrul profilelor economic, 

administ
rație 

publică 
și 

marketin
g, care 
nu au 

mai 
benefici

at până 
în 

prezent 
de un 

stagiu 
de 

practică 
derulat 

printr-un 
proiect 

POSDR
U. 

Evenimentul, desfășurat în incinta Facultății de Administrație și Afaceri din cadrul Universității 
București s-a bucurat de prezența unor reprezentanți ai instituțiilor, dintre care îi amintim pe Carmen 
Drăgan, Secretar general, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Tatiana Duță, Inspector din 
cadrul Compartimentului de voluntariat și formare profesională, Direcția Generală de Asistență 
Socială şi Protecția 
Copilului Sector 6, 
Cristina Sava, 
Inspector din cadrul 
Biroului Comunicare, 
Direcția Generală de 
Asistență Socială şi 
Protecția Copilului 
Sector 6, lector dr. 
Corina Antonovici, 
Director al 
Departamentului de 
Management Public, 
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Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Paula Niculina Vitriuc, Manager public principal, 
Instituția Prefectului Municipiului București, Alexandru-Ionuț Mîrzac, Consilier, Primar Sector 6, 
Adriana Cîrciumaru, Director Direcția Comunicare și Relații Internaționale, Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici. 

Este deja cunoscut sprijinul pe care CECCAR îl acordă tinerilor în îndrumarea acestora spre 
alegerea unei cariere de succes, motiv pentru care și prin alocuțiunea sa susținută în cadrul 
conferinței președintele Filialei CECCAR București a făcut cunoscut celor prezenți întregul traseu ce 
trebuie parcurs pentru obținerea calității de expert contabil/contabil autorizat. De asemenea, domnia 
sa a manifestat totală deschidere în vederea găzduirii unor vizite de lucru ale studenților implicați în 
proiect, activități ce au mai fost desfășurate în cadrul filialei și cu ocazia altor proiecte ce au vizat 
același scop. Președintele filialei a amintit și evenimentul important din viața profesiei contabile ce a 
avut loc în urmă cu mai puțin de o lună, Ziua Națională a Contabilului Român, eveniment în cadrul 
căruia expertul contabil Alexandru Paru a susținut o prezentare profesională pe tema Profesia de 
expert contabil și contabil autorizat – o carieră de succes. 

 Pentru ca studenții să aibă o imagine mai clară asupra a ceea ce reprezintă organismul 
profesional și care este scopul acestuia, acestora le-au fost înmânate broșuri cu prezentarea 
Corpului, dar și revista Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor. 

Alexandru Paru, director economic la Arexim Audit SRL – societatea care a implementat 
proiectul amintit, a ținut să aprecieze buna colaborare și sprijinul pe care Filiala București a Corpului 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România îl acordă tinerilor, ajutând astfel la educația 
acestora prin informare și prezentare a unor informații cu caracter important în luarea deciziei 
asupra carierei pe care aceștia o vor urma.  

 
Filiala Bucureşti – consiliere acordată studenţilor 

în vederea alegerii profesiei contabile 
 

În data de 29 octombrie 
2015, filiala București a 
Corpului Experţilor 
Contabili și Contabililor 
Autorizaţi din România a 
fost gazda unei vizite de 
studiu privind profesia de 
expert contabil/contabil 
autorizat. Vizita a fost 
organizată în cadrul 
proiectului Student activ – 
Profesionist de succes – 
PRO-ACTIV, iniţiat de SC 
Arexim Audit SRL, membră 
a CECCAR, în parteneriat 
cu Facultatea de 
Administraţie și Afaceri a 
Universității din București și 
cu Agenţia Naţională a 
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Funcționarilor Publici (ANFP).  
Ca parte a aceluiași proiect, președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian, a participat în 

perioada 30 octombrie – 1 noiembrie a.c., în calitate de invitat, la workshopul organizat la Sinaia de 
SC Arexim Audit SRL în 
colaborare cu ANFP.  

În cadrul celor două 
evenimente, studenţii și 
masteranzii care urmează 
cursurile unei facultăți cu profil 
economic și care doresc să își 
construiască o carieră în 
domeniul financiar-contabil au 
beneficiat de prezentarea în 
detaliu a organismului 
profesional CECCAR și a 
profesiei contabile, cu toate 
avantajele ei, prezentare 
realizată de președintele filialei 
CECCAR București. Domnia sa 
le-a făcut cunoscută celor de 
faţă istoria Corpului, de la 
înființare, din anul 1921, și până 
în prezent. De asemenea, 
studenții au primit informaţii utile privind profesia contabilă, drumul care trebuie urmat pentru 
îmbrăţișarea acesteia, dar și privind aspecte legate de ceea ce presupune contabilitatea secolului 
XXI.  

Președintele filialei a ținut să menționeze că CECCAR ocupă un loc deosebit de important la 
nivel internaţional, prin calitatea sa de membru al unor organisme profesionale de renume, amintind 
aici Federația Internațională a Contabililor și Federația Experţilor Contabili Europeni.  

Incursiunea în istoria organismului profesional i-a ajutat pe studenții prezenţi să aibă o imagine 
mai clară asupra a ceea ce reprezintă CECCAR în profesia contabilă și a locului însemnat pe care îl 

ocupă această instituţie la 
nivel internaţional, în rândul 
celor mai importante 
organizații profesionale, loc 
câștigat prin muncă, 
profesionalism și prin 
eforturile depuse de cel care 
a fost președintele 
CECCAR şi care a 
reînființat acest organism 
începând cu anii ’90, prof. 
univ. dr. Marin Toma.  
În urma prezentărilor, 
studenții au dobândit un 
bagaj considerabil de 
cunoștințe cu privire la aria 
de impact a profesiei de 
expert contabil/ contabil 
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autorizat în mediul economic, atribuţiile, responsabilităţile şi reglementările specifice profesiei, rolul 
CECCAR în reglementarea și gestionarea profesiei contabile, căile în vederea dezvoltării unei 
cariere de expert contabil/contabil autorizat etc.  

În cadrul vizitei de studiu, președintele şi directorul executiv, ec. Elena Boban, le-au prezentat 
tinerilor sediul filialei CECCAR București, cea mai mare filială din ţară, oferindu-le explicaţii cu privire 
la rolul fiecărui birou în activitatea desfășurată de experţii contabili și contabilii autorizaţi care sunt 
înscriși în Tabloul filialei. 

 

Seminar pentru instruirea membrilor, organizat  
de Filiala București în colaborare cu ONPCSB 

 
 

CECCAR Filiala 
București, împreună cu 
Oficiul Național de Prevenire 
și Combatere a Spălării 
Banilor (ONPCSB) au 
organizat, în data de 28 
octombrie, în incinta 
Amfiteatrului ”Prof. univ. dr. 
Marin Toma” din cadrul 
Filialei CECCAR București 
un seminar de instruire a 
membrilor cu privire la 
fenomenul prevenirii și 
sancționării spălării banilor, 
precum și pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire și 
combatere a finanțării 

terorismului.  
În deschiderea 

evenimentului, președintele filialei, 
lect. univ. dr. Florentin Caloian a 
adresat un cuvânt de bun-venit 
tuturor și a făcut precizări cu 
privire la importanța în activitatea 
desfășurată de profesioniștii 
contabili pe care o au întâlnirile în 
vederea instruirii membrilor, 
organizate în colaborare cu 
ONPCSB. 

Reprezentanții din partea 
Oficiului au prezentat aspecte ce 
țin de fenomenul spălării banilor, 
modalități de prevenire și 
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combatere a acestuia și au oferit ocazia celor prezenți să obțină răspunsuri avizate cu privire la 
neclaritățile existente. 
 O importanță deosebită a fost acordată aspectelor privind cunoașterea clientelei și 
monitorizarea relației de afaceri. Reprezentanții ONPCSB au răspuns întrebărilor adresate de 
membri cu privire la o seamă de aspecte cuprinse de legea 656/2002 pentru prevenirea și 
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a 
finanțării terorismului. 
 Peste 150 de membri ai filialei au luat parte la seminar, arătând interes sporit vizavi de temele 
dezbătute, adresând întrebări reprezentanților ONPCSB și primind lămuriri asupra problemelor 
întâmpinate în activitatea desfășurată. De asemenea, aceștia au apreciat organizarea acestor 
seminarii, considerând că informațiile obținute în urma dezbaterilor joacă un rol foarte important în 
activitatea zilnică a profesioniștilor contabili.  

Directorul executiv al filialei, ec. Elena Boban a transmis celor prezenți în sală că problemele 
ce nu au fost lămurite în cadrul acestui seminar se vor discuta într-o întâlnire ulterioară cu membrii, 
prin intermediul bunelor relații de colaborare existente între CECCAR și ONPCSB. 

 

Activitățile desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă 

 

În luna octombrie 2015, C.E.C.C.A.R – Filiala Bucureşti a venit cu noi programe de 
dezvoltare a cunoştinţelor profesionale prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare 
Profesională Continuă,. 

În cursul lunii octombrie 2015, în cadrul filialei Bucureşti au fost organizate la cererea 
membrilor două cursuri de “Audit și certificare – Doctrină și deontologie profesională” din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă. Acestea au avut loc în perioada 
12.10.2015 – 13.10.2015, respectiv 28.10.2015 – 29. 10.2015, reunind 350 de cursanți. 
 Aceste cursuri s-au dovedit a fi foarte utile pentru membri, ajutându-i să își clarifice 
eventualele nelămuriri în domeniu. Aceștia au apreciat informaţiile primite în cadrul cursurilor, dar şi 
modul interactiv în care  s-au desfăşurat acestea, având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a 
solicita clarificări asupra unor probleme cu care aceștia se confruntă în activitatea de zi cu zi.  

Toţi profesionişti contabili, indiferent de serviciile profesionale în care acționează, au obligația 
de a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională la un nivel ridicat, de aceea prin activitățile 
întreprinse în acest sens, C.E.C.C.A.R facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la 
oportunităţile şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue. 
 

 
Accesul la profesie și dobândirea calității de expert contabil/contabil autorizat 
 

 
Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat reprezintă o preocupare 

continuă a filialei. 
În acest sens, filiala a întreprins în luna octombrie acţiuni de popularizare (prin anunţuri pe 

site-ul filialei şi la avizier) a cursurilor pentru pregătirea examenului de acces şi a tematicii. De 
asemenea, s-au oferit detalii despre curs şi despre examen tuturor celor care au solicitat acesta prin 
e-mail sau telefonic. 
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S-au făcut permanent demersuri pentru mediatizarea accesului la profesie la nivelul 
instituţiilor de învăţământ superior, în special în rândul studenţilor din cadrul Academiei de Studii 
Economice, de către preşedintele filialei, directorul executiv şi celelalte cadre universitare care au 
calitatea de lectori abilitaţi de Corp şi care, pe parcursul anului 2015, au susţinut cursuri la filiala 
Bucureşti la solicitarea conducerii filialei.  

Pentru sesiunea 2015 a examenului de admitere la stagiu, în cadrul Filialei Bucureşti s-au 
înscris un număr de 229 candidaţi, 86 dintre aceştia efectuând şi cursurile de pregătire. 

Cursurile s-au desfăşurat pe parcursul a 76 de ore, în perioada 23.09.2015-11.10.2015.  
Examenul de aptitudini pe care C.E.C.C.A.R. l-a organizat în zilele de 15 și 22 noiembrie 

2015 a reunit un număr 417 candidaţi ai Filialei București care au susținut proba finală pentru 
dobândirea calității de expert contabil/contabil autorizat. Pentru a veni în sprijinul acestora, filiala 
Bucuresti a organizat în perioada 19 octombrie – 10 noiembrie  cursuri de pregătire pentru toate 
disciplinele prevăzute în tematică.  

Datorită numărului mare de candidaţi care au dorit efectuarea acestor cursuri (477 stagiari), 
filiala a organizat desfăşurarea acestora în două serii, însumând 88 de ore, lectorii punând accent 
deosebit pe prezentarea de studii de caz practice. 

 

FILIALA CECCAR BUZĂU 

 
În ziua de joi 29.10.2015 s-a desfăşurat la sediul Filialei CECCAR Buzău o întâlnire pentru 

dezbaterea legislaţiei financiar-contabile pe tema impozitării clădirilor. 
Au fost prezenţi la întâlnire reprezentanţi ai Primăriei Buzău, dl. director al Direcţiei 

economice - Gegea Ion şi doamna Topală Adriana - şef serviciu control şi inspecţie fiscală, membri 
ai filialei CECCAR Buzău, cât şi 
unii membri evaluatori ANEVAR. 

S-a subliniat în cadrul 
acestei întâlniri necesitatea 
cuprinderii în evidenţele 
contabile ale agenţilor 
economici a tuturor clădirilor şi 
stabilirea corectă a valorilor de 
impozitare. 

Reprezentanţii Primăriei 
Buzău au arătat că în urma 
auditului financiar efectuat de 
Camera de Conturi Buzău s-au 
constatat unele deficienţe 
privind declararea valorilor de 
impozitare de către agenţii 
economici, respectiv unele 
clădiri au fost declarate sub 
valorile reale.  
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S-a vorbit despre necesitatea 
ajungerii la un consens dintre valoarea 
de impozitare şi valoarea reală a 
clădirilor din evidenţa agenţilor 
economici, despre  necesitatea 
reevaluării clădirilor agenţilor economici 
din 3 în 3 ani şi s-a arătat că în 
perspectivă se va modifica impozitul pe 
clădiri pentru sediile declarate de PFA. 

Atât membrii CECCAR, cât şi 
reprezentanţii Primăriei Buzău au 
subliniat necesitatea realizării unei noi 
întâlniri după elaborarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Noului Cod 
fiscal cu tema ”Impozite şi taxe locale”. 

 

 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 

 
1. ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  
 
 În data de 13 octombrie 2015 în sala de şedinţă a filialei a avut loc întâlnirea lunară cu 
membrii cu ocazia căreia au fost prelucrate 10 acte legislative apărute în perioada 08 septembrie 
2015 – 12 octombrie 2015.   
 Un accent deosebit s-a 
acordat – Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
 În cadrul acestei întâlniri au 
mai fost prezentate şi dezbătute 
comunicatele de presă ANAF 
apărute în perioada septembrie - 
octombrie 2015, Calendarul 
obligaţiilor fiscale pe ultimul 
trimestru, aspectele mai 
importante din Anexele nr. 1 şi 2 
al Ordinului MFP nr. 897/2015 
pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea 
în contabilitate a principalelor 
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operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau 
excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor.  
 În final, domnul preşedinte a prezentat o serie de răspunsuri şi soluţii de interes general la 
cazuri şi problemele practice ridicate de membrii filialei pe parcursul ultimei luni. 

 

2. CURS CONTABILITATE FINANCIARĂ 
 
 În perioada 6-7 septembrie 2015 s-a organizat un curs de pregătire profesională cu tema 
”Contabilitate financiară”, având ca obiectiv principal actualizarea cunoștințelor profesionale şi 
menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate a profesioniştilor contabili, 
urmând profilurile prevăzute în PNDPC, omogenizarea comportamentului profesional al 
profesioniştilor contabili din economie. Acest curs a fost susţinut de conf. univ. dr. Adriana Popa, 
unul dintre autorii ”Ghidului practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
anuale individuale și situațiile financiare consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014”, publicație 
așteptată şi de specialiștii filialei. 

Cursul s-a 
desfășurat la cele 
mai înalte standarde, 
venind în sprijinul 
membrilor prin 

exemplificarea 
diferitelor speţe de 
actualitate întâlnite în 
practică. Participanţii 
au beneficiat de cele 
mai avizate 
răspunsuri privind 
problemele abordate, 
fiind oferite informaţii 
privind noutăţile din 
domeniu anunţate de 
OMFP 1802/2014. 
 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 

 
 În baza Protocolului de colaborare existent între C.E.C.C.A.R. filiala Dolj şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj, filiala a luat măsuri de mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate de 
membrii Corpului în rândul participanţilor la Târgul naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
marochinărie CONTEX, la care au participat reprezentanţi şi administratori ai societăţilor comerciale 
de profil din judeţul Dolj şi din ţară. 

Târgul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj la Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova, în perioada 7-11.10. 2015. 
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Pe timpul desfăşurării târgului 
a fost expus un roll-up cu menţiunile: 

- comandamentele de bază 
ale C.E.C.C.A.R.: calitate, educaţie, 
etică; 

- sloganul „NU ŞTIŢI CUM 
SĂ CONTRACARAŢI EFECTELE 
CRIZEI? ADRESAŢI-VĂ UNUI 
EXPERT CONTABIL MEMBRU 
C.E.C.C.A.R.” 

- sloganul „EXPERŢII 
CONTABILI, ALĂTURI DE TINE ÎN 
CELE MAI DIFICILE SITUAŢII” 

- datele de contact ale 
filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 

 
 
Filiala Dolj a organizat marţi, 6 octombrie 2015, ora 16.00, un seminar la care au participat 

experţii contabili judiciari din cadrul filialei Dolj, precum şi: 
- Dragomir Cezar din cadrul Biroului local de expertize judiciare al Tribunalului Dolj; 
- auditorul de calitate, Nicolaescu Ion; 
- directorul executiv, Lascu 

Florin. 
  La acest eveniment, care s-

a desfăşurat pe parcursul a o oră 
şi jumătate la sala de curs a 
Corpului din Craiova, au participat 
circa 90 de experţi judiciari. 

 Directorul executiv a arătat 
că rolul acesui seminar este de a 
prezenta, într-o formă sintetică, 
principalele reglementări 
referitoare la expertiza contabilă. 
S-a avut în vedere şi faptul că, în 
urma verificării rapoartelor de 
expertiză contabilă de către 
auditorul de calitate, a rezultat o 
serie de deficienţe care se repetă 
şi care denotă necunoaşterea 
Standardului profesional 35 şi a 
prevederilor legale care 
reglementează activitatea de expertiză contabilă, aspect cu repercusiuni negative atât asupra 
experţilor judiciari (retrageri de onorarii, aplicare de amenzi de către instanţe), cât şi asupra 
organismului profesional. 

În continuare, auditorul de calitate, Nicolaescu Ion, a prezentat materialul „Elemente definitorii 
privind rolul, efectuarea şi valorificarea expertizelor contabile”. De asemenea, a prezentat atât 
principalele reglementări, cât şi deficienţele constatate cu ocazia verificării rapoartelor de expertiză. 
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Domnul Dragomir 
Cezar a prezentat 
documentele pe care 
experţii judiciari trebuie să 
le depună odată cu 
factura, în vederea 
încasării onorariilor, 
menţionând şi următoarele 
aspecte: 

- în caz că 
timpul necesar efectuării 
expertizei nu este suficient, 
cu cel puţin 5 zile înainte 
de termen, expertul judiciar 
poate solicita, prin 
depunerea unei cereri, 
amânarea depunerii 
raportului de expertiză 
contabilă judiciară;  

- în vederea 
sprijinirii experţilor judiciari, 

pe site-ul Tribunalului Dolj se vor afişa extrasele de cont; 
- rambursarea onorariului în caz de retragere se va face în contul Biroului local în 

maximum de 30 de zile. 
Experţii judiciari au prezentat diferite speţe profesionale rezultate în urma desfăşurării activităţii 

de expertiză contabilă judiciară, care au fost soluţionate de către reprezentatul Tribunalului Dolj. 
       Acţiunea filialei a fost bine apreciată de către participanţi, care au participat activ la 
desfăşurarea acesteia. 

 

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

              În vederea actualizării 
cunoştinţelor şi menţinerii unui grad 
ridicat de pregătire şi competenţă în 
activitate a profesioniştilor contabili, 
urmând profilurile prevăzute în 
Programul Naţional de Dezvoltare 
Profesională Continuă, în luna 
octombrie 2015 la CECCAR filiala 
Harghita au fost organizate 2 cursuri a 
câte 40 de ore din cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Profesională 
Continuă. 



Octombrie,   Nr. 10/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

35 
 

Aceste cursuri s-au 
desfăşurat în sala de curs 
„George Bariţiu”, la sediul filialei 
din Miercurea Ciuc. 
               În perioada 5 – 8 
octombrie 2015 s-au desfăşurat 
cursurile cu tema ”IFRS – 
Tratamente contabile şi fiscale, 
Accesarea, utilizarea, controlul şi 
recuperarea fondurilor europene, 
Fiscalitate şi Doctrina şi 
deontologia profesională”, 
susţinute de dna. Adriana Popa, 
dl. Florin Dobre, dl. Florentin 
Caloian şi dna. Popa Aved Marta 
Csilla – lectori CECCAR. La 
aceste cursuri au participat 103 
membri. 
            Cel de-al doilea curs s-a 

organizat în perioada 27 – 30 octombrie 2015 la disciplinele „Fiscalitate, Audit şi certificare, 
Contabilitate de gestiune şi Doctrina şi deontologia profesională”, susţinut de dl. Florentin Caloian, 
dl. Radu Florea, dna. Mornea Maria şi dna. Popa Aved Marta Csilla – lectori CECCAR. Au fost 
prezenţi un număr de 80 cursanţi. 

Participanţii la cursuri au apreciat 
informaţiile primite ca fiind de un real folos 
în activitatea pe care aceştia o desfăşoară, 
modul interactiv în care s-au derulat, au 
fost dezbătute subiecte interesante, de 
actualitate. Metodele de prezentare au 
facilitat asimilarea de cunoştinţe şi 
dobândirea de competenţe.    
             În conformitate cu prevederile 
Regulamentului privind efectuarea stagiului 
şi examenul de aptitudini în vederea 
accesului la calitatea de expert contabil şi 
de contabil autorizat şi a Normelor privind 
organizarea şi desfăşurarea testului 
semestrial de evaluare a stagiarilor, în data 
de 10 octombrie 2015 a fost organizată 
evaluarea semestrială a stagiarilor, testare 
la care au participat şi promovat toţi stagiarii înscrişi în evidenţa filialei. 
          Luna octombrie a fost marcată de o intensă activitate legată de desfăşurarea cursului de 
pregătire a examenului de aptitudini, sesiunea de evaluare semestrială a stagiarilor anului III şi a 
celor care susţin examenul de aptitudini şi de organizarea zilelor de pregătire deontologică şi 
elaborarea lucrărilor profesionale pentru stagiarii anului III.  
         Astfel, în data de 10 octombrie 2015 a avut loc evaluarea semestrială pentru stagiarii din anul 
al III-lea şi stagiarii din anii I şi II, care îndeplineau condiţiile pentru participarea la examenul de 
aptitudini ce urmează a se organiza în perioada 15 - 22 noiembrie 2015;  
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         În data de 26 octombrie 2015, în sala de curs a filialei CECCAR Harghita a avut loc cursul de 
pregătire pentru examenul de aptitudini la disciplinele “Evaluarea întreprinderilor, Contabilitatea şi 
finanţele operatorilor economici, Contabilitate de gestiune”, susţinut de dl. Florentin Caloian – lector 
CECCAR. La curs au participat 24 stagiari. 

 

FILIALA CECCAR IALOMIȚA 

 
    În ziua de 8 octombrie Filiala Ialomița a organizat în cadrul Salonului Anual de Carte Ziua Editurii 

CECCAR.      

 Acest 
eveniment a 

reunit 
profesioniști 

contabili, elevi ai 
claselor de 
specialitate din 
cadrul Liceului 
Alexandru Ioan 

Cuza, 
conducători ai 

compartimentelo
r financiar 
contabile din 
cadrul instituțiilor 
de cultură, alături 
de care au fost 
prezenți, în 

calitate 
de  invitați,  dl. 

asistent 
universitar dr. 

Florin Dobre și dna. Camelia Malama, vicepreședinte al Consiliului Superior al CECCAR. 
Prezentarea publicațiilor pe care editura le-a scos de sub tipar. precum și a publicației care a ținut 
capul de afiș al acestei zile ”Ghidul Directivelor europene privind TVA” a suscitat un viu interes, iar 
stilul inconfundabil al invitatului zilei a făcut ca și cei mai tineri participanți să fie incitați să adreseze 
întrebări. 

În cadrul mesei rotunde cu tema ”Codul fiscal și raportarea la Directivele Europene în 
domeniul TVA” interactivitatea a fost cuvântul de ordine.   
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În sala de cursuri a filialei Ialomița s-a desfășurat, în data de 22 octombrie, seminarul cu 
tema: ”Concedierea angajaților între teorie și practică”. 
În cadrul întâlnirii de lucru la care a participat în calitate de invitat dna. State Aurelia - șef serviciu 

Control relații de 
muncă din cadrul ITM 
Ialomița, au fost 
abordate aspecte cu 
privire la modalități 
practice de aplicare a 
prevederilor legale în 
situația concedierilor 
angajaților, aspecte 
cu privire la 

proiectul de 
modificare a Codului 
Muncii, precum și 
spețe pe care 
participanții le-au 
adus în atenție. 
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Seminarul a urmărit și clarificarea 

unor probleme punctuale, dintre care 
amintim:  concedierile  în situații excepționale, când 
salariații nu mai vin la serviciu și nu răspund 
solicitărilor angajatorului de clarificare a situației, 
suspendarea perioadelor de preaviz cu durata 
concediilor medicale, încetarea de drept a 
contractelor de muncă în condițiile existenței unor 
concedii medicale, precum și alte spețe care au 
suscitat dezbateri intense.  
  În  29 octombrie în sala de cursuri a filialei  
Ialomița s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu tema 

”Modificări legislative cu impact asupra activității agenților economici”, la care au participat în calitate 
de invitați dna. Raluca Geanina Bratcovschi - șef birou Servicii pentru  contribuabili și dna. Jantea 
Liliana - inspector în cadrul compartimentului Evitarea dublei impuneri,  reprezentanți ai  AJFP 
Ialomița.  
      Celor 45 de membri care au 
răspuns invitației de a participa 
la dezbateri le-au fost aduse în 
atenție principalele modificări 
pe care noul Cod fiscal, care va 
intra în vigoare de la 1 ianuarie 
2016 le aduce, precum și 
modificările pe care forma 
inițială a acestei legi deja le-a 
suportat. A făcut, de 
asemenea, obiectul 
dezbaterilor conținutul 
Ordonanței de urgență 44/2015 
privind acordarea unor facilități 
fiscale. 
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FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 

 
Relaţia contabilitate – fiscalitate în dezbaterea specialiştilor contabili 

 

Corpul Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) – Filiala Arad, a 
organizat la Moneasa, județul Arad, în perioada 2-4 octombrie 2015, Simpozionul „PAVEL CIUCE”. 

Ajunsă la cea de-a XIII ediție, manifestarea din acest an a abordat o temă foarte actuală și de 
interes intitulată „Profesia contabilă în contextul noilor reglementări fiscale”. 

La acest 
eveniment au participat 
reprezentanți ai Biroului 
Permanent și ai 
Consiliului Superior al 
Corpului, reprezentanți ai 
conducerilor filialelor și 
membri ai acestora, 
cadre didactice de la 
instituții de învățământ 
superior de stat și 
particulare și 
reprezentanți ai altor 
organisme profesionale 
și instituții publice. 

Din partea Filialei 
CECCAR Maramureș la 
acest eveniment a 
participat președintele 
filialei conf. univ. dr. 
Cucoșel Constantin. 

 

 Lucrările simpozionului s-au desfășurat în cadrul a patru secțiuni, astfel: 
 Panel 1 – Particularități și tratamente specifice în contabilitatea românească contemporană; 
 Panel 2 – Principiile contabile și reglementările fiscale – fundamente ale raționamentului 

profesional; 
 Panel 3 – Contabilitate și gestiune fiscală; 
 Panel 4 Calitate, jurisdicție și marketing în profesia contabilă din România. 

Cu acest prilej au fost prezentate de către cadre didactice şi specialişti din domeniu teme 
deosebit de interesante între care: „Aspecte privind organizarea contabilității operațiunilor specifice 
contractelor de asociere în participațiune”; „Interdependența între contabilitatea și fiscalitatea 
companiilor cotate din România”; „Societățile de investiții financiare și noile reglementări fiscale”; 
„Influența politicilor contabile asupra gestiunii fiscale a entităților economice”; „Presiunea fiscală - un 
indicator de nivel înalt în Uniunea Europeană și România” şi „Noutăți fiscale - Sinteză”.  
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Pe marginea temelor prezentate s-au purtat ample discuţii şi s-au exprimat opinii mai ales 
asupra problemelor fiscale cu care se confruntă societăţile comerciale şi profesioniştii contabili care 
au un rol deosebit în dezvoltarea afacerilor acestora. 
 

Seria de evenimente Asociați în afaceri. Experții alături de dumneavoastră 

 
În data de 27 octombrie președintele Filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel 

Constantin a participat la evenimentul Asociați în afaceri. Experții alături de dumneavoastră Baia 
Mare, care a avut loc la Hotel Mara din Baia Mare, Sala Polivalentă, eveniment la care au participat 
antreprenori locali, administratori și 
directori generali de companii, directori 
financiari-contabili, juriști. 

Dezbaterile s-au desfășurat în 
cadrul a două sesiuni, astfel: 

SESIUNEA I – Cum ne finanțăm 
afacerea? În ce investim? în cadrul căreia 
au fost prezentate și discutate trei teme de 
interes: 

 Finanțarea potrivită afacerii tale; 
 Produsele de garantare oferite de 

FNGCIMM; 
 O incursiune în universul 

administrării banilor. 
 
Sesiunea II – De ce parteneri avem nevoie pentru consolidarea afacerii? în cadrul căreia au 

fost expuse și dezbătute două teme de actualitate: 
 Provocări ale sistemului fiscal actual; 
 Finanțarea consultanței în afaceri. 

 
 

Prezentarea și discutarea unor proiecte privind dialogul social și îmbunătățirea  
capacității SPO de a stabili relații de calitate cu angajatorii 

 

În data de 29 octombrie, la 
Biblioteca Județeană ,,Petre Dulfu” 
din Baia Mare în Sala de 
Conferințe, cu sprijinul președintelui 
Filialei CECCAR Maramureș, care 
este și președintele Filialei 
Județene Maramureș a UGIR, au 
fost organizate două evenimente 
care au luat în dezbatere probleme 
privind dialogul social și 
îmbunătățirea capacității SPO de a 
stabili relații de calitate cu 
angajatorii. 
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Primul eveniment l-a constituit organizarea unei mese rotunde la care s-au prezentat 
rezultatele proiectului ”CONNECT – Soluții de conectare activă cu angajatorii”, proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013 – Investește în oameni! și care a avut ca obiectiv îmbunătățirea capacității Serviciului 
Public de Ocupare de a stabili relații de calitate cu angajatorii și de a răspunde nevoilor acestora în 

timp real, cu un nivel 
ridicat de operativitate, 
într-un mediu 
concurențial. 

Cel de-al doilea 
eveniment a fost 
Seminarul cu tema 

”Consolidarea 
dialogului social pentru 
creșterea implicării 
partenerilor sociali și 
ONG-urilor în politicile 
ce vizează ocuparea și 
incluziunea socială”, 
eveniment ce a avut loc 
în cadrul proiectului 
,,România suntem noi”, 
proiect cofinanțat din 
Fondul Social 
European prin 

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 
6 ”Promovarea incluziunii sociale” și care are ca obiectiv general promovarea transferului de 
expertiză la nivel național și transnațional pentru crearea unei piețe a muncii incluzive și pentru 
promovarea ocupării printr-un dialog social de calitate, capabil să genereze o acțiune sinergică între 
actorii acestuia. 

La aceste evenimente au participat Miclea Ion – Consilier superior Instituţia prefectului 
judeţului Maramureş, Morar Ovidiu Marius – Director executiv, Președinte CA - Agenția Județeană 
de Plăți și Inspecție Socială Maramureș, Oșanu Oana – Director executiv Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Prof. Filip Pavel – Inspector şcolar, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Maramureş, Onea Mircea – Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice, Consilier 
comunicare şi relaţii cu publicul – Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș, membrii Comisiei de 
dialog social, reprezentanți ai ONG-urilor și agenților economici, profesori și elevi de la Colegiul 
Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – 
Centrul Universitar Nord din Baia Mare. 
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FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 

 

 1. În perioada 02-03 octombrie 2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea cu stagiarii privind 
cursul de pregătire deontolologică, susținut de directorul executiv al filialei, doamna Monica Moț; 
 2. În data de 10 octombrie 2015 a avut loc evaluarea semestrială pentru stagiarii din anul al 
III-lea și stagiarii din anii I și II, care îndeplineau condițiile pentru participarea la examenul de 
aptitudini ce urmează a se organiza în perioada 15-22 noiembrie 2015; 

3. În perioada 23-24 octombrie 2015 s-a transmis membrilor filialei, prin e-mail, mesajul 
“Noutăți legislative”, care a cuprins un număr de 10 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în 
perioada 18.09.2015-06.10.2015. Cele mai importante modificări legislative se referă la: 
 - organizarea şi funcţionarea Gărzilor forestiere; 

 - aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea 
în contabilitate a principalelor 
operaţiuni de fuziune, divizare, 
dizolvare şi lichidare a 
societăţilor, precum şi de 
retragere sau excludere a unor 
asociaţi din cadrul societăţilor 
comerciale; 
 - modificarea şi 
completarea Normelor 
metodologice generale 
referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv; 
 - gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-
2020. 
 4. În data de  29 

octombrie 2015 a fost organizată, la sediul filialei, o masă rotundă privind modificările legislative 
apărute în ultima perioadă în domeniul contabil și fiscal, acțiune la care au participat reprezentanți ai 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehedinți, din cadrul serviciului de metodologie, 
precum și experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți. Dintre 
modificările legislative supuse discuției în cadrul întâlnirii, amintim: 
 - OUG nr. 44/2015, privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în  Monitorul Oficial  nr. 
785 din 21 octombrie 2015. Actul normativ face referire la anularea unor obligații de plată datorate 
bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015; 
  - Norma nr. 18/2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa 
participanţilor la fondurile de pensii facultative, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
publicată în Monitorul Oficial  nr. 780 din 20 octombrie 2015. 
 De asemenea, a fost abordat un studiu de caz privind documentația întocmită de mai multe 
societăți comerciale, referitor la livrarea de produse cu vicii ascunse, constatate la aproximativ șase 
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luni de la data livrării. Răspunsul la întrebare, solicitat de un reprezentant al mediului de afaceri din 
Drobeta Turnu Severin, viza documentele întocmite de societățile comerciale, având în vedere că 
producătorul produselor livrate a promis daune în valoare de 10.000 lei. Reprezentanții A.J.F.P. 
Mehedinti au precizat că daunele pot fi stabilite doar prin hotarâre judecătorească. Astfel, în opinia 
dumnealor, problema supusă dezbaterii își poate găsi rezolvarea doar prin hotărârea unei instanțe 
de judecată. 

5. În perioada 30-31 octombrie 2015 a avut loc, la sediul filialei, cursul de Doctrină și 
deontologie profesională, susținut de directorul executiv al filialei, doamna Moț Monica. Pe lângă 
relațiile ce trebuie să existe între profesioniștii contabili și clienți, cursul a abordat și principiile etice 
fundamentale ce stau la baza serviciilor realizate de membrii C.E.C.C.A.R. 

 

FILIALA MUREȘ 

 
În luna octombrie, Filiala Mureș a acordat o deosebită atenție informării candidaților înscriși la 

examenul de acces la stagiu privind locația desfășurării examenului de acces în centre de 
examinare. 

În data de 10 octombrie a avut loc testarea stagiarilor înscriși în anul III de stagiu.  
În zilele de 09, 10, 11 octombrie în cadrul PNDPC s-a desfășurat la sediul filialei cursul 

„Accesarea, utilizarea, recuperarea fondurilor europene”, lector Boca Codruta din Focșani. Cursul a 
avut durata de 20 de ore, la care au participat 52 de membri. 

Pe parcursul lunii octombrie au fost mediatizate în rândul membrilor, prin poșta electronică, 
noile publicații ale Editurii 
CECCAR, dar și organizarea  
cursurilor. 

Întâlnirea lunară cu 
membrii a avut loc în data de 27 
octombrie, ora 14.00 în 
amfiteatrul Universității Petru 
Maior din Tg Mureș. În cadrul 
acestei întâlniri de lucru au avut 
loc dezbateri cu privire la Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 
939/2015 pentru modificarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 
septembrie 2015). Moderatorul 
întâlnirii a fost președintele 
filialei, invitat dna ec. Maxim 
Cristina. La această întâlnire au 
participat 195 de membri. 
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 
 În data de 4 septembrie, la sediul filialei a fost organizată întâlnirea periodică de lucru  cu 
membrii GEJ, la care s-au abordat problemele pe care aceştia le întâmpină în activitatea de 
expertiză contabilă. Au fost prezentate de către auditorul de calitate unele spețe concrete, care au 
fost dezbătute. S-au purtat discuţii interactive, ridicându-se din nou probleme care s-au dezbătut cu 
ocazia întâlnirii cu beneficiarii de 
expertize din luna mai, 
respectiv: modalitatea de 
stabilire a prejudiciului, 
persoana vinovată, stabilirea 
obiectivelor etc. 
 La întâlnire au participat 
directorul executiv, auditorul de 
calitate şi 27 membri. 
       În data de 10.09, la invitaţia 
mediului de afaceri, respectiv a 
SC K&D London Entertainment 
şi a Camerei de Comerţ şi 
Industrie Prahova, conducerea 
filialei  
(viitorul preşedinte, directorul 
executiv, auditorul de calitate) a 
participat la deschiderea în 
cadrul complexului Sky Center din comuna Păuleşti, a noului Sky Lounge. Cu acest prilej, 
reprezentanţii filialei au relaţionat cu oamenii de afaceri prezenţi, discutându-se pe lângă problemele 
profesionale cu care aceştia se confruntă şi serviciile care pot fi oferite de membrii Corpului. 
      În data de 17 septembrie, la Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe 
Economice în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi Filiala CECCAR  Prahova au 
organizat Simpozionul Ştiinţific Interdisciplinar ”Contabilitate, audit  şi guvernanţă corporativă”. 

Filiala CECCAR a prezentat următoarele materiale:  
      -  Contabilitatea – sursă principală de informaţii pentru expertiza contabilă; 
      -  Guvernanţa corporativă, eficient reglementată; 
      -  Auditul financiar în sfera formelor de control financiar; 
      -  Fiscalitate nouă, contabilitate nouă, prin prisma contului de rezultat. 

La manifestare au participat dl. preşedinte Constantin Valerică, preşedintele ales pentru 
mandatul 2016 – 2020 dl. Niţu Cornel, directorul executiv dl. Iancu Ion şi 16 membri ai filialei. 

Temele dezbătute, intervenţiile reprezentanţilor partenerilor au prezentat un real interes 
pentru membrii CECCAR, dar şi pentru studenţi ca viitori membri ai Corpului. 
 Cu acestă ocazie a fost înmânată o diplomă de onoare directorului executiv al filialei,  
dl. Iancu Ion. 
 În data de 21.09 a fost aniversată Ziua Naţională a Contabilului Român la Hotel ”Central” din 
Ploieşti, la sala polivalentă, eveniment  la care au participat 132 membri şi 22 invitaţi, reprezentând : 
Prefectura judeţului Prahova - dna. Prefect Rodica Paraschiv, Consiliul Județean Prahova, Camera 
de Conturi Prahova, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Prahova, DNA –Serviciul Teritorial Ploieşti, Tribunalul Prahova, Judecătoria 
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Ploieşti, Patronatul IMM Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, UPG Ploieşti, directori de 
bănci etc. 
 Manifestarea, prin locaţia aleasă şi programul susţinut, s-a bucurat de un real succes în 
rândul participanţilor. 

 În data 
de 29.09, filiala 
Prahova în 
colaborare cu 
Camera de Comerţ şi 
Industrie şi Asociaţia 
Generală a 
Economiştilor din 
România filiala 
Prahova  au 
organizat work- shop-
ul ”Expertiza 
economică şi 
contabilă - instrument 
esenţial în 
dezvoltarea unei 

afaceri de succes”. 
 S-au prezentat următoarele teme: 
- Considerente privind profesia contabilă şi expertul contabil; 
- Rolul şi locul organismelor profesionale de specialitate în pregătirea economiştilor. 
- Unele provocări şi probleme privind tranziţia la economia de piaţă şi cea competitivă. 
 Din partea filialei CECCAR au participat preşedintele, directorul executiv, auditorul de calitate 

şi 18 membri. 
 Au mai participat 
preşedintele filialei Asociaţiei 
Generale a Economiştilor din 
România împreună cu 8 
membri, care în mare parte 
sunt cadre universitare la 
Universitatea de Petrol- Gaze, 
Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi reprezentanţii 
Camerei de Comerţ şi 
Industrie Prahova. 

 

 
 

 S-a discutat în principal despre reluarea colaborării dintre filiala CECCAR şi filiala Asociaţiei  
Generale a Economiştilor din România,  care să vină în sprijinul economiştilor şi contabililor din judeţ 
atât pe linia pregătirii profesionale, a prelucrării şi dezbaterii actelor normative de specialitate, cât şi 
pregătirea lor pentru a deveni membri ai Corpului. 
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S-a stabilit astfel, 
organizarea de acţiuni 
comune de către cele trei 
organisme. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cursuri organizate 
 
       Curs pentru pregătirea examenului de acces la stagiu desfăşurat în perioada 05- 20.09.2015 cu 
o durată de 70 ore. Cursul a fost organizat pe 3 module care au inclus toate disciplinele la care se 
susţine examenul, la acesta participând 40 candidaţi. Lectori ai cursului au fost: dna. Necşulescu 
Ecaterina, dl.Caloian Florentin, dna. Jianu Iulia, dna. Pantazi Florentina, dl.Iancu Ion. 

 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 07 octombrie 2015 a avut loc la sediul filialei  întâlnirea lunară cu membrii Corpului 
experți contabili și contabili autorizați, unde s-au discutat probleme legate de modificările legislative 
apărute în domeniul financiar-contabil, dar si discuții privind actualul și noul Cod fiscal și Codul de 
procedură fiscală. De asemenea, s-au discutat diferite spețe apărute în urma unor tranzacții care 
aparțin clienților profesioniștilor contabili. 

În data de 5 octombrie 2015 la sediul filialei s-a desfăşurat pregătirea tehnică a stagiarilor 
experți contabili și contabili autorizați, iar în data de 10 octombrie 2015 a avut loc evaluarea 
semestrială a stagiarilor anul III experți contabili și contabili autorizați. 

În perioada 12-16 octombrie 2015 a avut loc în sala de curs a filialei CECCAR Sălaj cursul de 
pregătire pentru examenul de acces la profesie din sesiunea octombrie 2015. 

În data de 21 octombrie la sediul Administrației Financiare Sălaj a avut loc o întâlnire de lucru 
pe tema modificărilor Codului fiscal cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2016. Din partea filialei 
CECCAR Sălaj a participat domnul președinte Tamba Alexandru. 

În perioada 26-30 ocotombrie 2015 a avut loc, în sala de curs ”Andrei Cosma” a filialei 
CECCAR Sălaj, cursul de pregătire profesională cu tema ”Informațiile financiare pentru efectuarea 
expertizei contabile”, la care au paticipat membri experți contabili, cu preponderență experți contabili 
care fac parte din GEJ. Formatori ai cursului au fost prof. univ. dr. Borlea Nicolae Sorin și dr. ec. 
Breban Ludovica, care au subliniat importanța informațiilor financiar contabile în efectuarea 
expertizei contabile atât judiciare, cât și extrajudiciare, dar și tehnicile de elaborare a raportului de 
expertiză contabilă potrivit Normei profesionale nr. 35, precum și valorificarea informațiilor financiar 
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contabile de către utilizatorii raportului de expetiză contabilă. Toți cei prezenți au apreciat 
organizarea, conținutul și tehnicile de predare a cursului.  
 În data de 19 octombrie 2015 dl. președinte dr. ec. Tamba Alexandru a participat ca invitat la 
emisiunea ”Necenzurat” a postului local Sălajeanul TV, iar în data de 21 octombrie 2015 la 
emisiunea ”Economica” a postului regional ”Regio TV”.  

 
FILIALA CECCAR SATU MARE 

 
 
CECCAR Filiala Satu 

Mare a organizat la sediul 
filialei, în data de 29.10.2015 
întâlnirea de lucru cu Grupul 
Experților Contabili Judiciari, 
al cărei invitat a fost dl. 
judecător Todor Tamaș – 
delegatul pe probleme de 
expertiză al Tribunalului Satu 
Mare. Au participat 23 de 
experți contabili judiciari, iar 
discuțiile au fost moderate 
de directorul executiv – 
Grădinar Rodica și 
președintele Comisiei de 
disciplină – Zan Pavel. 
Aspectele relevante ale 
discuțiilor le prezentăm în 
continuare. 

 
 
1.     Aspecte referitoare la onorarii: 

 
A.Cazul: În multe cazuri avocații părților cer reducerea onorariilor la jumătate, iar instanța de 

judecată acceptă, fără să țină seama de decontul justificativ depus de expertul contabil judiciar 
odată cu Raportul de expetiză contabilă și fără să ceară părerea acestuia. 

Propunerea experților judiciari: Instanțele să accepte onorarii stabilite pe baza unui tarif 
apreciat de experții contabili ca fiind motivant la nivelul a 75 – 100 lei/oră, în funcție de 
complexitatea lucrării. Ar fi util să se uzeze de prevederile art.331 C.pr.civ. privind audierea în 
camera de consiliu, în cadrul căreia să se solicite expertului să estimeze costul lucrării și termenul 
necesar efectuării lucrării, consemnându-se poziția părților. 

Opinie invitat: În general se aprobă onorariile solicitate de experții contabili în deconturi, iar în 
particular de regulă când se taie onorariul expertului se taie și al avocatului 

 
B.Cazul: Onorariul provizoriu este foarte mic (între 300 – 500 lei), iar în multe cazuri nu se mai 

achită diferența de onorariu definitiv,c hiar dacă este aprobat și dispus de instanță, astfel expertul 
contabil rămâne cu contravaloarea lucrării neachitate. 
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Propunerea experților judiciari: Instanța ar trebui să condiționeze utilizarea Raportului de 
expertiză contabilă de plata onorariului definitiv. 

Opinie invitat: Este ilegal să se condiționeze utilizarea expertizei și continuarea procesului de 
judecată, de plata onorariului; doar onorariul provizoriu este obligatoriu a se plăti în contul 
Tribunalului înainte de solicitarea efectuării expertizei. Evitarea acestei situații s-ar putea face prin 
stabilirea unui onorariu provizoriu acoperitor (ex.2000 lei), care să nu creeze un prejudiciu foarte 
mare expertului în caz de neplată de către parte. Altă posibilitate în caz de neîncasare este 
recurgerea la executarea silită pe baza sentinței în care onorariul a fost aprobat, dar există riscul ca 
procedura executării silite să se facă cu deficiență, sau să se recurgă la acționarea în judecată a 
părții care nu și-a achitat obligația de plată. 

 
C.Cazul: Instanța în unele cazuri uită să precizeze aprobarea decontului pentru onorariu definitiv 

sau majorat, depus de expertul contabil sau în cazul în care s-a aprobat nu a fost trimisă încheierea 
executorie la Biroul local de expertize, situații în care nu se poate face plata către expert chiar dacă 
suma a fost plătită de parte în contul Tribunalului. 

Propunerea expeților judiciari: Instanțele de judecată să precizeze obligația părții de a plăti 
onorariul pe baza decontului depus de expertul contabil și să transmită prin grefier la Biroul local de 
expertize încheierea de ședință. 

Opinie invitat: Instanța este obligată să stabilească onorariul definitiv prin încheiere executorie. 
Se vor transmite omisiunile semnalate pentru a se avea în vedere. 

 
D.Cazul: Contravaloarea suplimentului de expertiză contabilă trebuie achitat suplimentar; au 

existat cazuri când nu s-a aprobat de instanță și nu s-a achitat onorariul definitiv până la terminarea 
suplimentului de expertiză, trecând și o perioadă de un an de zile. Există situații în care o parte 
trebuie să achite, dar și cealaltă parte are întrebări puse în lucrare, iar partea căreia i s-a pus în 
vedere plata nu vrea să achite pentru obiectivele propuse de cealaltă parte. 

Propunerea experților judiciari: Contravaloarea raportului de expertiză să fie achitată imediat, 
expertul să nu aștepte derularea procesului pe perioade lungi când se decide să se mai ceară un 
supliment la expertiză care oricum trebuie achitat distinct. În cazul în care obiectivele sunt cerute de 
ambele părți, instanța să le oblige la plată proporțional pe ambele părți. 

Opinie invitat: Suplimentul de expertiză se achită suplimentar, dar tebuie făcută distincție dacă 
nu cumva există obiecțiuni la expertiza inițială care trebuie clarificate, fiind aferente aceleiași lucrări. 
În cazul în care ambele părți doresc să stabilească obiective ambele vor fi puse la plata contravalorii 
lucrării. 

 
 
E.Cazul: avansul la cheltuielile de deplasare ar trebui să se vireze în contul expertului înainte de 

efectuarea expertizei, dar acest lucru nu se face, iar plata onorariului definitiv se face o sigură data 
pe lună, astfel expertul așteaptă prea mult. 

Propunerea experților judiciari: să se accepte virarea în avans a cheltuielilor de deplasare, iar 
virarea onorariului definitiv în contul expertului să se facă de două ori pe lună. 

Opinie invitat: expertul are dreptul la încasarea cheltuielilor de deplasare în avans; a consemnat 
și va transmite cele două aspecte.   

 
2.Aspecte referitoare la obiective: 

 
F.Cazul: se formulează obiective care nu au legătură cu verificarea evidenței contabile, de 

exemplu:  
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- Reorientarea forțată de împrejurări către piața din spațiul URSS și dificultăți întâlnite pe această 
piață    

- Lipsa din constatările Gărzii Financiare, din raportul auditorului extern sau               
a cenzorului, a indicilor privind nereguli majore de organizare a activității.               

       Propunerea experților judiciari: judecătorul să verifice obiectivele, sau să se practice 
audierea în camera 
de consiliu, unde 
expertul să se poată 
pronunța asupra 
obiectivelor. 
            Opinie 
invitat: judecătorul 
trebuie să cenzureze 
obiectivele, iar 
propunerea de 
audiere în camera de 
consiliu ar trebui să 
vină din partea 
experților contabili. 

V-am fi 
deosebit de 
recunoscători dacă 
impedimentele 
procedurale privind 
activitatea de 
expertiză contabilă 
judiciară s-ar putea 
rezolva în favoarea 
experților contabili 
judiciari, pentru ca aceștia să nu se afle în situația de a presta servicii fără să poată fi remunerați. 

 
 

FILIALA CECCAR SUCEAVA 

 
Prima zi a lunii octombrie a început cu o 
nouă reuniune a membrilor filialei 
CECCAR Suceava. Tema acestei 
întâlniri a fost: ”Contribuţia la sănătate 
pentru veniturile din expertize contabile. 
Determinarea prejudiciului în condiţiile în 
care există un lanţ de furnizori fictivi şi 
stabilirea prejudiciului pe fiecare agent 
economic din lanţ. Alte cazuistici din 
expertize judiciare”. 
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 Dezbaterile au avut loc în sala de sala de curs a filialei CECCAR Suceava, moderator fiind 
auditorul de calitate al filialei domnul Şerban Filip. 
 La întrunire au participat 37 de membri, iar din partea filialei domnul preşedinte Dionisie 
Marcan şi doamna director executiv Mona Grigore. 

În zilele de 16 – 18 octombrie 2015, în sala de curs a Camerei de Comerţ şi Industrie 
Suceava, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă s-a desfăşurat cursul 
„IFRS”.  
 

 

 Au participat 137 de membri ai filialei,  iar lector formator a fost domnul Florentin Caloian – 
preşedintele filialei CECCAR Bucureşti. 
 

 
FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

În ceea ce privește activitatea din această perioadă, filiala CECCAR Timiș a organizat 
următoarele acțiuni: 

1. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională au fost organizate următoarele 
cursuri:  
- „ Expertiza contabilă ” în perioada 12 – 15.10.2015, lector formator Gheorghe Ţingău, 

la care au participat un număr de  101  membri, îndeosebi experţii contabili înscrişi în Grupul 
Experţilor Judiciari. S-a discutat pe baza Standardului Profesional nr. 35 cu privire la expertizele 
contabile, la colaborarea dintre expertul parte şi expertul titular, obligaţiile experţilor contabili, 
întocmirea devizului cu privire la onorariu înainte şi după efectuarea expertizei.  

-  „Doctrina și deontologia profesiei contabile” în  perioada 19 - 22.10.2015,  lector 
formator Gheorghe Ţingău, la care au participat un număr de  101  membri. S-a subliniat 
colaborarea și respectul reciproc între colegi, evitarea publicităţii agresive în promovarea exercitării 
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profesiei şi obligaţia fiecărui expert contabil de a efectua anual cele 40 ore de pregătire 
profesională. 

- “Standarde Internaționale de Raportare Financiară” în perioada 26 – 29.10.2015, lector 
formator Nicoleta Farcane, la care au participat un număr de 103  membri. 

- pregătirea candidaţilor la examenul de acces sesiunea 2015 a constat în  
efectuarea unui curs de pregătire în perioada 28.09-09.10.2015, la care au participat un număr de 
29 de persoane. 

Totodată, în această perioadă au fost organizate întâlniri cu stagiarii care participă la 
examenul de aptitudini sesiunea 2015, în cadrul cărora au fost discutate aspecte cu privire la  
doctrina şi deontologia profesională, tematica şi bibliografia pentru disciplinele examenului de 
aptitudini. 

 
 
FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Pe tot parcursul lunii octombrie activitatea la nivelul filialei a fost intensã şi diversificatã. Una 
dintre preocupãrile importante a fost asigurarea pregătirii continue a membrilor, la cel mai înalt nivel, 
pentru buna desfășurare a 
profesiei contabile. Astfel, 
C.E.C.C.A.R. Vrancea a 
organizat în perioada 17 - 18 
octombrie 2015 curs de 
Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiarã. Cursanţii 
au apreciat în mod deosebit 
profesionalismul lectorului,  
manifestându-şi dorinţa de a 
participa şi pe viitor la cursuri 
susţinute de acesta.  

Pe  data de 29 octombrie 
2015 a început un alt curs 
organizat de filialã pe temele 
Audit şi certificarea situaţiilor 
financiare (10 de ore) şi 
Doctrina şi deontologia profesiei 
contabile (10 ore), continuat în 
prima parte a lunii noiembrie.     
La întâlnirea cu membrii 
organizatã în sala de curs a 
filialei pe data de 29 octombrie 
2015 au participat:  din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, doamna Elena 
Cenuşã - şef Birou Servicii pentru Contribuabili, iar din partea Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângã Tribunalul Vrancea, domnul  director Ristea Maricel. Moderatorul întâlnirii a fost preşedintele 
filialei, domnul Viorel Budeanu. S-au discutat diverse aspecte privind înregistrarea persoanelor 
juridice sau fizice, inclusiv despre înfiinţarea societãţilor de expertizã contabilã/ contabilitate, dar şi 
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unele probleme legate de efectuarea expertizelor contabile referitoare la majorarea capitalului 
social, operaţiuni de divizare, fuziune, lichidare. Directorul O.R.C. Vrancea şi-a început expunerea 
prin a evidenţia colaborarea bunã cu C.E.C.C.A.R. Vrancea, a fãcut o scurtã prezentare a portalului 
ONRC Servicii online, apoi a fãcut referire la  modificãrile aduse prin Legea nr. 152/2015 în 
domeniul înregistrării în registrul comerțului, precizând cã din iulie 2017 toate registrele comerțului 

din statele membre ale 
Uniunii Europene vor fi 
interconectate astfel 
încât orice utilizator 
autorizat va putea 
solicita nu doar 
informaţii  despre 
partenerii de afaceri 
din UE, ci şi copii ale 
documentelor. 
Întrebãrile/ comentariile 
participanţilor au vizat: 
obţinerea certificatului 
constatator online, 
dizolvarea ca urmare a 
lipsei documentului 
care sã ateste sediul 
social, suspendarea 
temporarã a activitãţii 
societãţilor, modalitãţi 
de întocmire a 
rapoartelor privind 
majorarea capitalului 
social prin conversia 

unor creanţe. 
Ȋn virtutea bunelor relaţii dintre A.J.F.P. Vrancea  şi C.E.C.C.A.R. Vrancea, şeful 

administraţiei Marian Lungu a transmis filialei un material destinat informãrii membrilor. Materialul a 
fost difuzat membrilor prin poşta electronicã şi prin afişare la sediu şi cuprindea informaţii privind 
utilizarea Spaţiului Privat Virtual, serviciu uşor de accesat, care nu implicã niciun cost, este 
disponibil 24 de ore din 24, prin intermediul cãruia se efectueazã comunicarea electronicã a 
informaţiilor şi înscrisurilor privind situaţia fiscalã a persoanelor fizice.  

Referitor la activitatea de stagiu, în cursul lunii octombrie 2015 s-au desfãşurat urmãtoarele 
acţiuni: pe data de 01 octombrie au avut loc consultaţii pentru stagiarii pregãtiţi în sistem colectiv; în 
ziua de 5 octombrie s-a desfãşurat curs de pregãtire tehnicã; pe data de 7 octombrie a avut loc 
pregãtirea deontologicã; în aceeaşi zi  stagiarii din anul III au predat lucrãrile rezolvate aferente 
pregãtirii în sistem colectiv; pe data de 10 octombrie s-a desfãşurat evaluarea semestrialã, proba 
scrisã şi oralã, pentru stagiarii aflaţi în anul III de stagiu.  
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Clubul Tinerilor Experți 
Contabili din România 

 
 
 
În data de 29 octombrie 2015 a avut loc la Cluj-Napoca, în sala de conferințe a Hotelului 

City Plaza, lansarea nucleului operațional al Clubului Tinerilor Experți Contabili din România pentru 
regiunea Nord-Vest.  

Și această acțiune a Clubului, la fel ca toate celelalte, s-a bucurat de susținerea directorului 
general al CECCAR, ec. Daniela Vulcan-Văduva.  

150 de tineri 
profesioniști au participat 
la întrunire, manifestând 
interes și dorinţă de 
implicare în activităţile 
Clubului.  

Evenimentul a fost 
moderat de managerii de 
proiect Valentina Radu și 
Andrei Badiu şi s-a 
bucurat de prezenţa a 
numeroase personalităţi, 
printre care prof. univ. dr. 
Adriana Tiron Tudor, 
Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor a Universităţii 
„Babeș-Bolyai”, Aurel 
Roman, președintele 
Uniunii Generale a 
Industriașilor din România 
(UGIR) Cluj, Augustin 
Feneșan, președintele 
Asociației Patronilor şi 
Meseriașilor (APM) Cluj, conf. univ. dr. Radu Danciu, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din 
Cluj-Napoca a Universităţii Creștine „Dimitrie Cantemir”, Marinel Dănuț Mureșan, președintele filialei 
CECCAR Cluj, Florin Dobre, secretar general IFA România, şi Larisa Vlăsceanu, manager de 
proiect CTECR Pitești.  

Cu acest prilej, cei prezenți au fost informați cu privire la proiectele şi obiectivele Clubului 
Tinerilor Experți Contabili din România, precum și cu privire la avantajele ce rezultă din apartenența 
la Club. De asemenea, acestora li s-a vorbit despre succesul generat de îmbrățișarea profesiei de 
expert contabil/contabil autorizat.  
Cu ocazia lansării nucleului operațional al Clubului pentru regiunea Nord-Vest, Teodora Viorica 
Fărcaș, expert contabil, a fost desemnată manager de proiect CTECR Cluj. 
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EVENIMENTE  

 
CECCAR, prezent în cadrul festivităților de premiere a societăților care au obținut 

rezultate remarcabile 

 

Ultima săptămâna a lunii 
octombrie a fost marcată de o 
serie de evenimente ce au adus 
în prim plan comunitatea de 
afaceri din România, evenimente 
în cadrul cărora CECCAR a fost 
prezent. 

În data de 27 octombrie 
Consiliul Național al 
Întreprinderilor Private Mici și 
Mijlocii din România a organizat 
cea de-a XXIII-a ediție a ”Topului 
Național al Firmelor Private din 
România – TOP 2014”. Corpul 
Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România, un 

susținător al mediului de afaceri din țara noastră, în calitate de partener principal al evenimentului, a 
fost reprezentat la cel mai înalt nivel de conducerea centrală. În cadrul evenimentului, președintele 
CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova a dorit să felicite firmele premiate, care s-au remarcat 
prin rezultate deosebite 
obținute pe parcursul anului 
anterior, făcând referire, 
totodată, la sprijinul pe care 
CECCAR îl acordă permanent 
mediului de afaceri. De 
asemenea, domnia sa a 
menționat și rolul foarte 
important pe care profesioniștii 
contabili îl joacă în economia 
românească, fiind axul central 
al acesteia. CNIPMMR a 
organizat, concomitent cu 
evenimentul precizat, într-o sală 
alăturată, Târgul 
produselor/serviciilor de  
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excelență pentru întreprinderi, în cadrul 
căruia CECCAR Filiala București a expus 
un stand de carte unde reprezentanți ai 
mediului de afaceri au putut consulta 
publicațiiile de specialitate ale Editurii 
CECCAR. 

 

Susținerea mediului de afaceri a 
continuat prin cea de-a XXII-a ediția a 
Topului firmelor din Municipiul București, 
eveniment organizat de Camera de 

Comerț și Industrie a Municipiului 
București în data de 28 octombrie a.c. 
Conducerea CECCAR, reprezentată 
de președintele prof. univ. dr. Robert 
Aurelian Șova a luat parte la 
eveniment. De asemenea, în cadrul 
evenimentului a fost prezentă și 
conducerea Filialei București a 
Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România, 
reprezentată de președintele lect. 
univ. dr. Florentin Caloian și de 
directorul executiv, ec. Elena Boban. 

Președintele Corpului, împreună cu 
președintele Filialei București au 
înmânat o parte din premiile 
acordate celor mai bune societăți din 
capitală, felicitând reprezentanții 
acestora pentru rezultatele 
remarcabile pe care le-au obținut. 
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INTERNAȚIONAL 
 
 
 

Conferința aniversară a Asociației Contabililor și Auditorilor din Serbia 
29 septembrie 2015, Belgrad 

 
 

 
În data de 29 septembrie 2015, Asociația Contabililor și Auditorilor din Serbia (SAAA) a 

organizat, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înființarea instituției, o conferință aniversară care a 
avut loc la Belgrad și care a reunit invitați din numeroase țări vecine, printre care și România. O 
delegație din partea filialei CECCAR Timiș s-a deplasat la Belgrad cu această ocazie pentru a se 
alătura celor care au sărbătorit împreună cu SAAA șase decenii de existență a organismului 
profesional sârb. 

 
 
 
 

 
 

Al IV-lea Congres al Consiliului Național al Experților Contabili  
și Auditorilor din Italia 

15-17 octombrie 2015, Milano 
 
 
 

 În perioada 15-17 octombrie a.c., Consiliul Național al Experților Contabili și Auditorilor din 
Italia (CNDCEC) a organizat, la Milano, a IV-a ediție a Congresului profesiei contabile și de audit 
italiene, eveniment la care CECCAR a fost reprezentat la cel mai înalt nivel. 

În acest an, contabilii italieni au ales să discute despre simplificare în vederea dezvoltării și 
despre rolul profesiei contabile ca motor al creșterii. Sesiunile Congresului au abordat teme sensibile 
pentru profesie la momentul actual, cum ar fi promovarea inovației și a competitivității, simplificarea 
regulilor și provocarea ce o reprezintă modelele curente, dar și dotarea antreprenorilor și a 
cetățenilor cu instrumentele necesare care să le permită să interacționeze pe o piață din ce în ce 
mai dinamică, multiculturală și avansată din punct de vedere tehnologic. 

Congresul din acest an a fost unul special și a beneficiat de un plus de valoare prin 
desfășurarea în cadrul deosebit al Expo Milano, fapt ce a inspirat o serie de teme adiacente 
dezvoltării sustenabile și modului în care profesia poate ajuta la susținerea planetei și la construirea 
unui viitor mai bun pentru societate. 
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 Ședința Grupei de politică fiscală și Grupei operative pentru TVA ale FEE  

și masa rotundă „Viitorul TVA”  
20-21 octombrie 2015, Bruxelles 

 
 
 

 În perioada 20-21 octombrie a.c., Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat 
la Bruxelles o serie de evenimente pe tema fiscalității, la care CECCAR a fost reprezentat prin 
ambasadorul său la FEE. 

În prima zi dedicată acestor evenimente a avut loc ședința Grupei de politică fiscală și Grupei 
operative pentru TVA ale FEE, în care au fost discutate atât teme de actualitate, precum consultarea 
Comisiei Europene privind simplificarea TVA pentru tranzacțiile comerciale transfrontaliere, 
documentul Comisiei Europene de consultare publică „Modernizarea TVA pentru comerțul online 
transnațional”, consultarea publică a Comisiei Europene privind îmbunătățirea transparenței, cât și 
proiecte viitoare privind creșterea reputației profesiei și chestionarul „Codul de conduită”. 

În cea de-a doua zi a avut loc masa rotundă „Viitorul TVA”, cu tema „Destinație: totul într-un 
singur loc? Potențialul impact al modificării regulilor de impozitare la locul prestării”. Parte a seriei de 
mese rotunde „Viitorul TVA”, evenimentul a generat discuții despre politicile la nivel înalt cu privire la 
potențialul impact al schimbării regulilor de impozitare la locul prestării. Principalele subiecte de pe 
agendă au fost opțiunile privind locul de prestare/furnizare, provocări – de la IMM-uri la ministerele 
de finanțe, soluții pentru a facilita schimbarea. 

 
 

 
Federația Experților Contabili Europeni și 

Institutul Auditorilor Publici Autorizați 
din Germania s-au reunit pentru 

o mai bună comunicare între organisme 
22 octombrie 2015, Bruxelles 

 
 
 

În data de 22 octombrie 2015, FEE a găzduit la Bruxelles, în colaborare cu Institutul Auditorilor 
Publici Autorizați din Germania (IDW), un eveniment de schimb de experiență, care s-a adresat 
responsabililor de comunicare din organismele membre implicați în activități specifice (publicații și 
alte comunicări, website și social media, relații publice/lobbying, relații guvernamentale, campanii 
către membri, programe de promovare). 

Scopul evenimentului, la care a fost reprezentat și CECCAR, a fost de a împărtăși experiențele 
colegilor din organismele membre și de a înțelege cum ar putea FEE să sprijine responsabilii de 
comunicare în activitatea lor zilnică. 
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Conferința Anuală de Audit a Camerei Naționale 

a Auditorilor Statutari din Polonia 
                                                    21-23 octombrie 2015, Jachranka 
 
 
 

În perioada 21-23 octombrie 2015, Camera Națională a Auditorilor Statutari din Polonia (KIBR) 
a organizat la Jachranka, Polonia, cea de-a 16-a ediție a Conferinței Anuale de Audit, cu tema 
„Modificări în raportarea financiară şi în audit”, un eveniment de prestigiu pe agenda regională, la 
care CECCAR a fost reprezentat de către președintele său onorific. 
 Conferința, structurată în cinci sesiuni care s-au desfășurat pe parcursul a trei zile de lucrări, a 
discutat preocupările majore ale profesiei în contextul modificărilor legislative recente de la nivel 
european. Astfel, pe lângă tendințele înregistrate la nivel internațional în domeniile raportării 
financiare și auditului, au fost discutate modificările în domeniile contabilității și raportării financiare, 
auditului, în certificarea calităţii auditului şi sistemele de supraveghere, precum și impactul acestor 
modificări asupra viitorului profesiei de auditor. 
 
 

 
 
 
 

Reînnoirea acordului de cooperare în domeniul  
dezvoltării profesionale continue între 

ACCA și CECCAR 
26 octombrie 2015, București 

 
 
 

În data de 26 octombrie 2015, CECCAR a găzduit la sediul său central întâlnirea dintre 
președintele Asociației Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA), dna Alexandra Chin, și 
președintele Corpului, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova. Această întâlnire bilaterală a constituit un 
prilej pentru consolidarea relației CECCAR-ACCA și reînnoirea acordului de colaborare pentru 
recunoașterea orelor de pregătire pro-fesională continuă pentru membrii comuni.  

ACCA a încheiat cu CECCAR un acord de colaborare în anul 2003 care prevede 
recunoaşterea mem-brilor ACCA drept experţi contabili în România, în urma depunerii unui dosar la 
CECCAR, care este supus aprobării Biroului Permanent al Consiliului superior al Corpului, iar în anul 
2009, CECCAR şi ACCA au încheiat un nou acord de colaborare având ca obiect pregătirea 
profesională continuă. Completările și modificările aduse acordului inițial au vizat recunoașterea 
cerințelor de pregătire profesională continuă, urmând ca ulterior să fie întreprinse demersurile 
necesare pentru acordarea mai multor exceptări profe-sioniștilor contabili membri CECCAR în 
vederea echivalării calificării ACCA. 
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