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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 

 ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  06-07.02.2013 - În  zilele de  06-07.02.2013  a  

avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  sala  de curs  CECCAR ,,Dimitrie 

Cameniţă ’’,  situată  în  Arad,  Bd. Revoluţiei  nr.92. La  această  întâlnire au  participat în ziua de 06.02.2013 – 162 

membri experţi contabili şi  în  ziua  de  07.02.2013 – 154 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae  la  începutul şedinţei a facut  o  informare  referitoare la 

activitatea desfăşurata de către executivul şi Consiliul filialei în luna ianuarie 2013. A reamintit membrilor că în data 

de 27 februarie 2013 -ora 14 la Palatul Cultural din Arad, va avea loc Adunarea Generală a filialei Arad, cu 

următoarea ordine de zi : Raportul  Consiliului  filialei  privind  activitatea  desfăşurată  în  anul  trecut; Realizarea 

programului de activitate  pe  anul  trecut, pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  prevăzute  de  acte  normative  sau  

hotărâri  ale  organelor  superioare  ale  Corpului; Realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 31.12.2012, BVC  

pe  anul  2013; Raportul  Comisiei  de  disciplină  privind  activitatea  desfăşurată  în  anul  trecut; Raportul  

cenzorului  asupra  situaţiei  financiare  a  filialei  la  31.12.2012; Aprobarea  listei  ,,experţilor  contabili  de  

onoare’’  şi  a  ,,contabililor  autorizaţi  de  onoare’’; desemnarea  reprezentanţilor  la  Conferinţa  Naţională  

conform  normativelor stabilite; Aprobarea  listei  cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor. 

De asemenea i-a îndemnat pe membri aflaţi în sala să-şi depună rapoartele anuale de activitate pe anul 2012 

şi să-şi achite cotizaţiile fixe pe 2013 scadente în perioada imediat următoare. 

D-nul Amzulescu Marius- Inspector şef Adjunct ITM Arad, a  prezentat Hotarârea de Guvern 23/2013 pentru 

stabilirea salariu de baza minim brut pe ţară garantat în plată, făcând precizări pentru punerea ei în aplicare. 
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In partea a doua a întrunirii l-am avut invitat pe d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., inspector  

principal  în  cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Arad, care  a prezentat următoarele reglementari fiscale: 

Ordin   nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de 

fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare; Ordin   nr. 17 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind 

declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau 

nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea 

unor aspecte procedurale; Ordin   nr. 279/1736 din 17 decembrie 2012 privind aprobarea modelului-cadru al 

protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 

autorităţile administraţiei publice locale; Ordin   nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; Ordin   nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului unor formulare de declaraţii informative; Ordonanţă   nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. 

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii şi s-au lămurit anumite aspecte în legatura cu aplicarea 

acestor reglementări. 

 

 SEMINARUL Noile modificări ale Codului Fiscal-Facilităţi sau capcane ? - În  data de  

19.02.2013  C.E.C.C.A.R. filiala Arad împreună cu CNIPMMR filiala Arad şi UVVG- facultatea de Ştiinţe 
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economice Arad, a organizat un seminar cu tema „ Noile modificări ale Codului Fiscal-Facilităţi sau capcane ? ’’, 

desfăşurat la sediu filialei CECCAR Arad, în sala de curs ’’Dimitrie Cameniţă’’. 

La acest seminar au participat 65 de persoane, manageri, administartori  şi economişti din sectorul privat, 

întreprinderi mici şi mijlocii şi membri CECCAR 

Din partea CECCAR filiala Arad a participat d-nul preşedinte Dr Horga Petru, din partea CNIPMMR filiala 

Arad a fost d-na Breaz Mihaela-director executiv, iar din partea UVVG Arad, d-nul Lector Dr. Boby Costi- prodecan. 

Moderator a fost d-nul Popa Vasile Ioan- consilier superior  în cadrul D.G.F.P., lector CECCAR  Arad, care a 

prezentat următoarele teme: Calitatea de contribuabili. Drepturi şi obligaţii, Impozitul pe venitul microintrepriderilor, 

Persoana impozabilă pentru TVA, Ieşirea din sistemul de plătitor de TVA, TVA la încasare. Noile proceduri de 

facturare, iar la sfârşitul prezentării, a fost o sesiune de întrebări, participanţii au reacţionat prin comentari şi întrebări 

care au generat dezbateri şi lămurirea aspectelor prezentate. 

În urma interpretării chestionarilor de evaluare, participanţii au exprimat un nivel ridicat de satisfacţie în 

legătura cu subiectele tratate şi prestaţia lectorului. Şi-au exprimat dorinţa să mai participe şi la alte seminarii care să 

abordeze teme legate de contabilitatea pentru întreprinzători, menageri proiect, competeţte antreprenoriale, legislaţia 

muncii. 

Considerem acest gen de seminarii o reuşită şi vom încerca şi în viitor să satisfacem nevoile mediului de 

afaceri, prin oferirea de informaţii necesare managerilor şi administratorilor în vederea eficientizări activităţii 

acestora. 

 

FILIALA CECCAR BISTRITA 

 “Intr-o atmosfera deosebita si organizare pe masura…CECCAR Filiala Bistrita si-a facut bilantul pe anul 2012“ asa cum a fost 

prezentat evenimentul in ziarul local Rasunetul, in ziua de  05 februarie 2013, incepand cu ora 14,00 a avut loc Adunarea generala de dare de 

seama a membrilor Filialei Bistrita a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania cu urmatoarea ordine de zi: 

a) Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate 

pe anul trecut,  pentru indeplinirea atributiilor prevazute de acte normative sau hotarari ale organelor superioare ale 

Corpului; Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31 decembrie 2012. 

b) Raportul cenzorului asupra situatiei financiare a filialei la 31 decembrie a anului trecut; 

c) Raportul Comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul trecut; 
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d) Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs pentru indeplinirea atributiilor prevazute de acte normative 

sau hotarari ale organelor superioare ale Corpului; 

e) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs, potrivit Normelor stabilite de Conferinta 

Nationala; 

f) Aprobarea listei “expertilor contabili de onoare” si “a contabililor autorizati de onoare”; 

g) Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Nationala conform normativelor stabilite 

h) Aprobarea “Listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului in anul urmator” 

Adunarea a fost condusa de presedintele filialei D-na ec. Habalau Maria, si au onorat cu prezenta:  
- Domnul Prof. univ. dr. NISTOR IOAN din partea Consiliului Superior al CECCAR   

- Domnul director executiv al DGFP Bistrita-Nasaud ec.Pantea Crin Valentin 

- Domnul  dr.ec. POP RADU sef adj. Administratia Financiara Bistrita  
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FILIALA CECCAR BRAILA 
 

In data de 16 februarie 2013 a avut loc Adunarea generala de dare de seama a membrilor filialei CECCAR 

BRAILA. Evenimentul organizat anual s-a desfasurat in Sala de spectacol a Casei Tineretului BRAILA  la care au 

participat un numar de 460 membrii ai filialei .  

Au fost prezentate toate actiunile filialei organizate in anul 2012 cu participarea membrilor , stagiarilor , ai altor 

categorii de colaboratori activi, ai mediului de afaceri, reprezentantilor institutiilor statului , rezultatele financiare, 

programul de activitati si proiectul de buget pe anul 2013 , dar si raportul activitatii comisiilor de disciplina si a 

cenzorilor. Au fost desprinse propuneri prezentate de catre membrii pentru imbunatatirea activitatilor filialei si au 

fost salutate pozitiv toate activitatile filialei desfasurate permanent  in sprijinul membrilor .   

FILIALA CECCAR COVASNA 

1. Adunarea Generală al Filialei Covasna din 12 februarie 2013 

 

În datat de 12 februarie 2013, orele 16,30 la sediul Filialei Covasna – Sala de şedinţă „Berde Aron” a avut loc Adunarea Generală al Filialei 
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Covasna. 

La Adunarea Generală al Filialei Covasna au fost prezenţi în număr 133 de membrii. Din totalul membrilor active trecute în listele cu drept 

de vot în număr de 237 (183 Experţi Contabili şi 54 Contabili Autorizaţi) au fost prezenţi 126 (94 Experţi Contabili şi 32 Contabili 

Autorizaţi), ceea ce reprezintă o participare de 53,16% (51,37% din Experţi Contabili şi 59,26% din Contabili Autorizaţi) din totalul 

membrilor cu drept de vot, ca urmare Adunarea Generală a fost statutară la prima convocare.  

2. Seminar de fiscalitate cu tema „Modificarea Codului Fiscal aplicabil din 01.01.2013 respectiv 01.02.2013” 

În data de 14 februarie 2013 a avut loc seminarul cu plată, fiind prelucrate modificările aduse Codului Fiscal în baza prevederilor OG nr. 8 

din 2013, având ca lector pe d-l dr. Răpcencu Cristian la care au participat un nr. de 65 de membrii. 

3. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 15 februarie 2013 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia au fost prelucrate 26 de acte 

legislative apărute în perioada ianuarie – februarie ac.  

 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            8 

Curierul filialelor 

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            9 

Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR  DAMBOVITA 
Pe data de 24 ianuarie 2013, doamna Ioana Preda preşedinte a Consiliului filialei,  a participat la  sediul I.T.M. Dambovita 

pentru întâlnirea Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Damboviţa. 

Invitaţi să participe la şedinţa din luna ianuarie a.c. au mai fost: 

 

CONFEDERAŢIA  NAŢIONALĂ SINDICALĂ  “CARTEL ALFA” 

CONFEDERAŢIA  NAŢIONALĂ  A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMÂNIA – C.N.S.L.R. –FRĂŢIA 

CONFEDERAŢIA  SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA C.S.D.R. 

CONSILIUL NAŢIONAL AL PATRONATULUI ROMÂN Co.NPR 

CONFEDERAŢIA PATRONALĂ DIN INDUSTRIA ROMÂNIEI C.O.N.P.I.R.O.M. 

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA-UGIR (din partea căruia a participat şi doamna Preşedinte a 

Consiliului filialei Dâmboviţa a CECCAR ) 

UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAŞILOR DIN ROMÂNIA 1903-UGIR1903 

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCI DIN ROMÂNIA C.N.I.P.M.M.R. 

BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL 

 

În cadrul întâlnirii, au avut loc dezbateri pe baza Raportului de activitate 2012 întocmit de ITM Dâmboviţa, printre problemele 

abordate numărându-se şi aspecte având legătură cu activitatea profesiei contabile, printre care:  

 

-identificarea şi combaterea muncii nedeclarate; 

-campanii naţionale şi locale de control dispuse de Instituţa Prefectului;   

-verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile HG nr. 161/2006 şi HG nr. 500/2011 privind întocmirea şi 

completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. 

 

Intervenţia doamnei preşedinte a Consiliului filialei Dâmboviţa s-a axat pe problemele întâmpinate de membrii filialei în 

derularea contractelor de prestări servicii privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor. Astfel, rezultatele 

controalelor efectuate de către ITM, din care rezultă că membrii filialei reziliază în termen scurt de la încheiere contractele de prestări 

servicii pentru întocmirea şi transmiterea REVISAL, se datorează faptului că aceştia, în exercitarea profesiei respectă principiile etice 

fundamentale prevăzute de Codul Etic Naţional al Profesioniştilor Contabili, aspect ce intră uneori în contradicţie cu aşteptările unor 

oameni de afaceri, soluţia rezilierii fiind  deontologică în asemenea cazuri.         

 

Pe data de 25 februarie 2013, preşedintele Consiliului filialei a participat, alături de ceilaţi invitaţi, la  sediul I.T.M.  Dâmboviţa 

pentru întâlnirea Consiliul Consultativ Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului   Teritorial de Muncă Damboviţa. 

 

În cadrul întâlnirii, au avut loc dezbateri privind ultimele noutăţi legislative: 

HG nr. 23/2013-salariul minim brut pe ţară garantat în plată;  
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OUG nr. 83/2012 de modificare a Legii nr. 202/2002; 

PO-12.01 înregistrare CCM/Act adiţional şi concilierea conflictelor de muncă;  

Informare-MEDIEREA.   

Doamna preşedinte a Consiliului filialei Dâmboviţa a pus la dispoziţia filialei un set de materiale utile pentru informarea 

membrilor filialei, urmând ca acestea să facă obiectul unor mese rotunde organizate la sediul filialei cu membrii filialei şi  mediul de 

afaceri, în parteneriat cu ITM şi CCIA Dâmboviţa. 

 

Pe data de 26 februarie 2013 a avut loc Adunarea Generală a filialei Dâmboviţa a CECCAR, urmată de depunerea jurământului 

de către tânăra generaţie de experţi contabili.  Zi de bilanţ al Măreţiei şi Talentului cu care profesia contabilă şi-a exercitat misiunea în 

anul 2012, dar şi de recunoaştere şi apreciere  a Măreţiei şi Talentului Celui care prin efortul, devotamentul, dăruirea şi priceperea Sa a 

condus destinele acestei profesii timp de aproape două decenii,  data de 26 februarie 2013   adaugă  o nouă filă în istoria profesiei 

contabile de pe plan local: naşterea unei noi generaţii de experţi contabili odată cu depunerea jurământului profesional.  În discursurile 

rostite cu această ocazie s-a subliniat importanţa profesiei de expert contabil pentru economie şi societate, roul filialei în relaţia cu 

profesioniştii contabili membri CECCAR, sprijinul permanent pe care CECCAR îl oferă membrilor săi, omagiindu-se viaţa, activitatea şi 

rolul deosebit pe care regretatul Preşedinte Prof. univ. dr. Marin Toma l-a avut în atingerea performanţelor care astăzi constituie un 

veritabil tezaur pentru profesia contabilă. Pentru noua generaţie de profesionişti contabili, ziua depunerii jurământului profesional 

dobândeşte o semnificaţie aparte, fiind luminată de Măreţie şi Talent.         

 

În primele două luni ale anului, membrii filialei au beneficiat de consultaţii gratuite acordate on-line de către filială în 

parteneriat cu Administraţia Finanţelor Publice, pe următoarele aspecte financiar-contabile:        

Calendar fiscal ianuarie 2013; 

Acte normative 17 dec.-31 dec. 2012; 

Calendar fiscal 2013; 

Situaţiile financiare anuale; 

Schimbare regim fiscal microîntreprinderi; 

OG nr. 8/2013; 

Formularele 392A, 392 B; 

Agenda fiscală 2013; 

Calendar fiscal 2013; 

Reînnoirea certificatelor digitale pentru semnătura electronică; 

Implicaţiile OG nr. 8/2013; 

Impozitul pe profit; 

Produse supuse accizelor; 

TVA la încasare; 

Cesiunea creanţelor fiscale; 
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Impozit pe venit; 

OG nr. 92/2013; 

Modificări Legea nr. 571/2003; 

Supendarea executării silite; 

Aspecte practice în domeniul accizelor; 

OPANAF nr. 184/2013; 

IAS 16 Imobilizări corporale; 

Transport servicii TVA;     

Reevaluarea imobilizărilor corporale; 

Casele de marcat; 

OPANAF nr. 52/2012; 

Închiderea exerciţiului financiar 2012. 

 

Informaţiile financiar-contabile sunt valorificate în cadrul cabinetelor drept ghiduri ale bunelor practici, contribuind la întărirea 

reţelelor de colaborare dintre membri, membri - filială, filială - instituţiile statului, membrii- filială- insitituţiile statului şi nu în ultimul 

rând, la prestarea unor servicii de înalt nivel calitativ, având la bază informaţii de actualitate, oferite mediului de afaceri cu profesonalism 

şi în spiritul eticii profesionale.     

  

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 
           FILIALA CECCAR HARGHITA În data de 15 februarie 2013, la sediul filialei Harghita a avut loc “Ceremonia depunerii 

jurământului” de către absolvenţii examenului de aptitudini în sesiunea 2012 

 Preşedintele filialei d-ul Kanyaro Ivan  le-a transmis noilor membrii ca în activitatea lor viitoare să dea dovadă de profesionalism 

şi moralitate.” Vă urez succes în activitatea pe care o veţi desfăşura în calitate de experţi contabili, o activitate nobilă care necesită multă 

responsabilitate şi continuă perfecţionare”. 

 Directorul executiv al filialei d-na Popa Aved Marta Csilla a felicitat proaspeţii absolvenţi, spunând că e foarte important   să nu 

uite acest jurământ depus şi să fie mândrii că sunt membrii CECCAR.  

 Lucrările Adunării generale de dare de seamă au avut loc la sediul filialei în data de 15 februarie 2013. 

 În data de 18 februarie la filiala Harghita s-a organizat seminarul  de fiscalitate cu tema”Modificări aduse prin Ordonanţa 

nr.8/2013 la Legea 571/2003 privind Codul fiscal”, susţinut de lect.univ.dr. Rapcencu Cristian. La seminar au participat 68 membrii. 

 Întâlnirea lunară cu membrii filialei din data de 27 februarie a fost un prilej de dezbateri pe probleme profesionale. Temele 

prezentate au fost  „ Regimul fiscal al microintreprinderilor”  - expert contabil Scalat Mircea şi „ Impozitul pe venit 2013” – expert 

contabil Ferenţ Ana  
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În data de 02 februarie 2013   Filiala Ialomiţa  a organizat  în Sala de Cursuri a  filialei, ceremonia de depunere a juramântului de către 

absolvenţii promoţiei 2012 a examenului de aptitudini. Ceremonia a fost deschisă de dna preşedinte EC.Malama Camelia care a felicitat 

absolvenţii pentru rezultatele obţinute, pentru eforturile de perfecţionare făcute pe parcursul celor trei ani de stagiu, eforturi care au fost 

cununate de succes. 

  Având în vedere numeroasele modificări pe care legislaţia fiscală le-a suportat în ultima perioadă, în data de 01 februarie, în cadrul 

filialei a fost organizat seminarul cu tema ” Modificări ale Codului Fiscal cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2013”, seminar susţinut în 

calitate de lectori de : dna.Adriana Popa şi dna Camelia Malama. Seminarul s-a bucurat de un real succes în rândul membrilor filialei. 

   Întrunirile membrilor filialei au continuat cu Adunarea Generală de dare de seamă, prilej pentru colegi de a se regăsi pentru  a analiza 

rezultatele anului 2012 şi a creiona proiectele pentru acest an. Într-un cadru deosebit şi evocând memoria celui care a reconstruit 

CECCAR-ul modern dl.Prof.Univ.Dr. Marin Toma, membrii filialei Ialomiţa şi-au reafirmat ataşamentul faţă de organismul profesional 

din care fac parte şi la a cărui consolidare participă permanent.   

 

 

 

 

 

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            13 

Curierul filialelor 

 

  

FILIALA CECCAR IASI 
 
1 – 3 FEBRUARIE 2013 – PARTICIPAREA LA CONFERINŢA “MEDIEREA UN NOU ÎNCEPUT” ORGANIZATĂ DE 

CAMERA MEDIATORILOR DIN ROMANIA  

Tema conferinţei a fost medierea, ca activitate de interes public. 

Din partea filialei au participat la conferinţă doamna Cruşitu Mihaela – director executiv, care a prezentat şi mesajul din partea 

filialei, precum şi domnul Minciu Constantin – preşedintele Comisiei de disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Iaşi. 

Scopul acestei conferinţe a fost informarea cât mai corectă a celor interesaţi de ceea ce presupune activitatea de mediere. 

Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator coroborată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90 

din decembrie 2012 au creat cadrul legal de desfăşurare a acestei proceduri. 

Temele abordate în cadrul conferinţei au fost: procedura de mediere în actualul context legislativ; procedura de informare în  

mediere; medierea în dreptul civil şi în dreptul penal; statutul şi organizarea profesiei de mediator; medierea şi arbitrajul, metode 

complementare de soluţionare a conflictelor. 

Conflictele sunt parte a vieţii, important este să ştim cum să le gestionăm. Reuşita mecansimului medierii va depinde şi de modul 
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în care, prin arta dialogului, se va reuşi transformarea unui conflict în înţelegere.   

 

14 FEBRUARIE 2013 – ÎNTALNIRE DE LUCRU CU EXPERŢII CONTABILI ÎNSCRIŞI ÎN GEJ ÎN LUNA DECEMBRIE 

2012    
Participanţi:   un  număr  de   26    membri, experţi  contabili nou  înscrişi  în  GEJ,  preşedintele   filialei,  directorul executiv  şi 

auditorii de calitate  . 

            Temele  prezentate  au  fost :  

            - Expertiza  contabilă – mijloc  de  probă  în  justiţie, etapele de lucru  şi demersurile  necesare  elaborării  raportului   de expertiză  

contabilă; 

            -  Auditarea  expertizelor  contabile  judiciare ; 

            Desfăşurare : 

            1.  Etapele de lucru  şi demersurile  necesare întocmirii  raportului  de expertiză  contabilă  au  fost expuse  de  preşedintele  

filialei. Au fost prezentate reglementările şi  paşii de urmat  într-o expertiză  contabilă judiciară,  modul de întocmire  a Raportului  de 

expertiză  contabilă, subliniindu-se măsurile  ce se impun  a fi  luate  pentru  corecta întocmire   a  lucrărilor de expertiză  contabilă . 

            2.  Auditarea  expertizelor  contabile a fost  prezentată  de către auditorii de calitate din cadrul  filialei, punându-se accent  pe 

cerinţele  calităţii  serviciilor  profesionale  prin prisma   cunoaşterii  şi transpunerii  Standardului   profesional   35 privind  activitatea  de 

expertiză  contabilă . 

          În  cadrul  acestei  întâlniri,  auditorii  au reamintit  principalele  modificări  ale Codului  de procedură  civilă  cu referire la   

expertiza  contabilă,  precum  şi  modificările  aduse  Regulamentului   privind  audiul de calitate. 

        Auditorii  au prezentat  o serie de măsuri  ce se împun  a fi  luate  pentru  respectarea Standardului profesional nr. 35, exemplificându

-se  unele  neajunsuri  constatate  cu prilejul  auditării lucrărilor de expertiză   contabilă. 

          S-au   dezbătut  şi clarificat  probleme legate  de regulamentul  privind   auditul de calitate  în domeniul  serviciilor contabile  şi 

ghidul  auditorului, insistându-se  pe răspunderile ce revin  experţilor  contabili  şi  exigenţa  din  perspectiva  creşterii  calităţii   

expertizelor contabile   judiciare. 

          La toţi  membrii  participanţi   de la această  întâlnire s-au  distribuit  materiale  documentare. 

Concluzii:   

    Întâlnirea  a  fost  interactivă,  experţii contabili  nou înscrişi   în  GEJ  clarificându-şi  o serie  de probleme  legate  de   întocmirea  

lucrărilor de  expertiză, paşii de urmat  într-o  expertiză   contabilă  judiciară  precum  şi probleme legate de  auditul de  calitate .  

 

15 FEBRUARIE 2013 - ŞEDINŢA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DE LA NIVELUL PREFECTURII JUDEŢULUI IAŞI  
Directorul executiv al filialei a fost prezent la şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Prefecturii Iaşi, în data de 15 

februarie 2013.   

 

 19 FEBRUARIE 2013 - ORGANIZAREA CEREMONIEI DE DEPUNERE A JURĂMANTULUI PENTRU ABSOLVENŢII 

EXAMENULUI DE APTITUDINI, PROMOŢIA NOIEMBRIE 2012            
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În data de 19 februarie  2013, C.E.C.C.A.R. Filiala Iaşi a organizat, pentru absolvenţii promoţiei 2012, ceremonia de depunere a 

jurământului profesiei contabile.  

Festivităţile s-au desfăşurat în Amfiteatrul Kogălniceanu a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, în prezenţa conducerii 

filialei:  Preşedinte filială – Ec. Lazăr Gheorghe,  Director Executiv  – Ec. Cruşitu Mihaela. La festivitate au fost prezenţi şi o parte din 

membrii Consiliului filialei, respectiv doamnele: Coţofanu Mirela, Pricop Mihaela, Cozac Maria, Stîngu Camelia, precum şi preşedintele 

Comisiei de Disciplină, domnul Minciu Constantin. 

Evenimentul s-a bucurat de participarea celor  47 absolvenţi ai examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2012. 

Ceremonia a debutat prin adresarea urării de „Bun Venit în rândul membrilor C.E.C.C.A.R.” absolvenţilor promoţiei 2012.  

Procedural, doamna director executiv Cruşitu Mihaela a prezentat modul de desfăşurare a evenimentului. Apoi le-a spus noilor 

veniţi că acest moment marchează de fapt încununarea eforturilor de pregătire profesională şi lansarea în cariera propriu zisă de expert 

contabil sau de contabil autorizat. De asemenea, le-a atras atenţia să fie conştienţi că dobândirea acestei calităţi atrage, pe lângă drepturile 

obţinute, şi importante responsabilităţi, atât faţă de beneficiari, cât şi faţă de marea familie a profesioniştilor contabili, pe care au obligaţia 

să o onoreze prin prestaţiile profesionale şi rezultatele obţinute. Prin discursul  rostit,  le-a insuflat participanţilor sentimentul 

responsabilităţii de care trebiuie să dea dovadă orice membru al Corpului. 

În continuare, a luat cuvântul domnul Lazăr Gheorghe, preşedintele filialei Iaşi,  care a felicitat noii membri pentru marea realizare 

de a intra în cel mai mare organism al profesiei  contabile din ţara noastră. Apo, a făcut trimitere la cele 3 comandamente fundamentale 

după care ar trebui să-şi ghideze activitatea profesională: 

- EDUCAŢIA. Cunoştinţele însuşite sunt cele care deosebesc profesioniştii contabili membri CECCAR de ceilalţi participanţi la 

mediul economic şi, de aceea, trebuie să existe mereu interesul pentru îmbunătăţirea acestora. 

- ETICA. Reprezintă standardul reputaţiei oricarui profesionist contabil. 

- CALITATEA SERVICIILOR.  Este un element esenţial. Noii membri trebuie să fie conştienţi de rolul pe care îl joacă 

profesioniştii contabili în economia naţională.   

La finalul discursului, domnul Lazăr a adresat cele mai calde urări de felicitare noilor membri, şi i-a îndemnat să fie mândri şi 

conştienţi de valoarea pe care au atins-o.  

Apoi, domnul Minciu Constantin, preşedintele Comisiei de Disciplină de pe lângă Consiliul Filialei Iaşi a îndemnat absolvenţii 

promoţiei 2012 să respecte şi să onoreze profesia contabilă, prin depunerea jurământului, moment marcat de emoţie.  

A urmat înmânarea carnetelor de membru de către domnul preşedinte Lazăr Gheorghe.   

Seara festivă a continuat cu un moment de socializare – un coffee break oferit de filiala Iaşi. 

 

22 FEBRUARIE 2013 – ÎNTALNIRE DE LUCRU CU MEMBRII FILIALEI 

În data de 22 februarie 2013 a avut loc, la Universitatea Mihail Kogălniceanu,  o întâlnire de lucru cu membrii filialei. Au 

participat cca. 150 membri. 

A fost invitat domnul Vasilică Ţugui, vicepreşedinte Filiala Iaşi şi specialist pe fonduri europene. 

Teme abordate: 

- accesarea fondurilor europene; 
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- noutăţi privind utilizarea SEAP – Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. Oportunităţi pentru profesioniştii contabili. 

Întâlnirea  a  fost  interactivă, având în vedere că şi temele abordate  sunt de actualitate şi de interes pentru membri. 

 

28 FEBRUARIE 2013 – ÎNTALNIRE DE LUCRU CU EXPERŢII CONTABILI ÎNSCRIŞI ÎN GEJ ÎN ANUL 2011.  

          Tema : Expertiza contabilă. 

Locaţia: sala de curs a filialei. 

           Participanţi : Au fost invitaţi experţii contabili judiciari înscrişi în GEJ în anul 2011. Din partea filialei au participat: directorul 

executiv şi auditorii de calitate.   

           Desfăşurare : 

 Auditorii au pregătit următoarele materiale care au fost distribuite participanţilor: 

           1.   Paşii corecţi de urmat într-o expertiză contabilă judiciară;   

Prevederile Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile referitoare la auditarea expertizelor 

contabile judiciare; 

Raport expertiză contabilă judiciară –model; 

Extras din noul Cod de procedură civilă - articole privind expertiza;   

Extras din Legea 76/2012 completată şi modificată - articole care sunt de interes pentru experţii contabili; 

Sancţiuni prevăzute în ROF, referitoare la expertiza contabilă;   

Prescripţia extinctivă din Codul civil.  

Moderatorul întâlnirii a fost expertul contabil Câtea Angela. 

Discuţiile purtate au fost pe baza materialelor prezentate, insistându-se asupra paşilor corecţi de urmat într-o expertiză contabilă 

judiciară. 

Principalele probleme ridicate de participanţi au fost cele referitoare la: 

onorariile provizorii care sunt mici şi a diferenţelor de onorarii care deseori nu mai sunt încasate; 

obiectivele deseori neclare, expertul primind adeseori propunerile de obiective făcute de părţi; 

primirea cu întârziere a adreselor prin care se face cunoscută  desemnarea într-o expertiză contabilă judiciară; 

amendarea expertului de către instanţă,  deseori amenda fiind mai mare decât onorariul încasat. 

  De asemenea s-a pus în discuţie şi calitatea unor expertize contabile judiciare, precum şi colaborarea cu experţii consilieri desemnaţi 

de parte.  

Moderatorul a împărtăşit din experienţa sa, rugând şi colegii prezenţi să expună probleme sau cazuri importante cu care s-au 

confruntat în practică. 

Auditorii au precizat că standardul profesional răspunde la toate aceste probleme ridicate. 

S-a convenit ca în condiţiile în care instanţa nu aplică prevederile art. 331 alin 2 din Codul de procedură civilă,  prevedere preluată 

şi în standardul profesional (norma 3521.5) privind convocarea expertului în camera de consiliu pentru  a stabili costul estimativ şi durata 

de timp necesară efectuării expertizei, la primul termen să fie depus programul de lucru al expertizei şi un decont cu onorar iu estimativ. 

Pentru realizarea acestui deziderat este necesar ca toţi experţii să procedeze în acest fel. 

      S-a făcut referire de către auditori la expertizele contabile solicitate de executorii judecătoreşti, care sunt expertize extrajudiciare (cf. art. 

12 din statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc „profesia de executor  judecătoresc 

este liberală şi independentă” şi, prin urmare, trebuie încheiat contract de prestări servicii prevăzut de standardul 35). Auditorii au subliniat 

că standardul 35 prevede că numai  încheierile de şedinţă din dosarele civile şi ordonanţele emise de organele de urmărire penală ţin loc de 

contract, executorii judecătoreşti nu pot emite astfel de documente. 

Concluzii :  

 Întâlnirea a fost interactivă, membrii clarificând-şi o serie de probleme legate de expertiza contabilă. 

             S-a concluzionat că numai prin unitate experţii vor reuşi să rezolve problemele ridicate, participanţii solicitând ca astfel de întâlniri 

să fie mai dese. 

 

FILIALA CECCAR ILFOV 

 
  In data de 31 ianuarie 2013, la Bucuresti la Aparatul Central a fost organizata o masa rotunda pe probleme de 

fiscalitate si contabilitate , respectiv modificarile fiscale intervenite de la 01.01.2013 si implicatiile acestora in 

contabilitatea societatiilor. 

La masa rotunda au participat un numar de 47 de membrii din Filiala Ilfov.  

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            17 

Curierul filialelor 

Au fost dezbatu-te punctual prevederile OG 8/2013 de modificare a Codului fiscal : trecerea societatiilor comerciale 

a caror cifra de afaceri in anul precedent se afla sub plafonul de 65000 euro de la impozitul pe profit la impozit pe 

venitul microintreprinderilor; deducerea limitata a unor cheltuieli la calculul impozitului pe profit,; modificari aduse 

la impunerea veniturilor persoanelor fizice, modificari aduse in domeniu TVA . 

S-au analizat  implicatiile care decurg urmare a aplicarii modificarilor fiscale in contabilitatea societaiilor , modul de 

inregistrarea a acestora , care sunt implicatiile asupra afacerii , implicatii care trebuie sa fie aduse la cunostinta si 

clientilor. 

Avand in vedere introducerea TVA la incasare incepand cu data de 01.01.2013, volumul activitatii  privind misiunea 

21-Tinerea contabilitatii -s-a marit urmare a acestor modificarii , fapt ce recomanda o analiza a contractelor 

incheiate cu clientiii si o renegociere a onorariilor. 

Au mai fost dezbatute  ordinele ANAF care au aparut in  luna ianuarie 2013, care reglementeaza sistemul declarativ 

al persoanelor fizice autorizate , declaratii ale impozitelor cu retinere la sursa , declaratii informative, procedura de 

inregistrare a contractelor de locatiune si altele. 

Cu ocazia intalnirii membrii care nu au depus pana in prezent au fost avizati, sa  depuna Raportul de activitate pe 

anul 2012, fisa de optiuni pentru efectuarea de expertize contabile si la solicitarea unou membrii s-au discutat 

probleme legate de etica pe care trebuie sa o aibe expertul consilier in relatie cu ceilalti colegi si clienti , sugerand ca 

toti membrii sa -si insuseasca norma 35. 

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 

 
  Profesioniştii contabili din Maramureş la ora bilanţului - Sala mare din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş 

a fost gazda lucrărilor Adunării Generale a Filialei Maramureş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România – CECCAR, care a avut loc în data de 27 februarie 2013, la lucrările acesteia participând un 

număr deosebit de mare de profesionişti contabili din judeţul Maramureş, cărora li s-a alăturat reprezentantul 

Consiliului Superior, d-na Vlad Carmen. 

 Lucrările Adunării Generale au fost deschise de către Preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. 

dr. Cucoşel Constantin care a prezentat şi suspus aprobării cele 8 puncte înscrise pe ordinea de zi, după care s-a 

trecut la dezbaterea acestora. La început au fost prezentate Raportul Consiliului filialei privind activitatea 

desfăşurată în anul trecut, realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului, Execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli la 31 decembrie 2012, Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2012, Raportul 

Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2012. După prezentarea materialelor care au avut în 

vedere activitatea desfăşurată în anul 2012, s-a trecut la prezentarea materialelor care privesc anul 2013, respectiv 

Programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, şi Lista cabinetelor propuse a fi supuse 

auditului în anul 2014, în final membrii prezenţi şi-au desemnat reprezentanţii care vor participa la lucrările 

Conferinţei Naţionale care va avea loc la Bucureşti în luna aprilie 2013. În luările de cuvânt ale membrilor filialei, 

precum şi ale invitaţilor la lucrările Adunării generale, s-au făcut aprecieri pozitive asupra activităţii desfăşurate şi a 

rezultatelor obţinute în anul 2012 şi s-au scos în evidenţă problemele cu care se confruntă la ora actuală 

profesioniştii contabili.    

Preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. Cucoşel Constantin a mulţumit membrilor Consiliului 

filialei şi executivului, pentru sprijinul acordat în anul 2012, precum şi tuturor membrilor prezenţi şi reprezentanului 

Consiliului Superior prezent la lucrările Adunării Generale.  Totodată, Preşedintele filialei a adresat sincere urări de 

sănătate, fericire şi succes în activitate tuturor femeilor membre ale Filialei CECCAR Maramureş, cu ocazia zilelor 

de 1 şi 8 Martie.    
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Întâlniri cu beneficiarii de expertize contabile judiciare - În data de 8 februarie s-a organizat o întâlnire 

cu Comisar şef de poliţie Mare Vasile – Şef Serviciu Financiar – Contabilitate, cu care s-a discutat Procedura 

privind decontarea expertizelor tehnice şi contabile judiciare dispuse în cauze penale, elaborată de Ministerul 

Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei Române sub nr. 19274/13.11.2012 şi intrată în vigoare 

la data de 03.12.2012. 

În data de 6 februarie s-a realizat o întâlnire cu d-na Lihet Cristina Laura – Preşedintele Tribunalului 

Judeţean Maramureş, ocazie cu care s-a discutat şi semnat Acordul de punere în aplicare a prevederilor art. 325 

alin. (2) din Codul de Procedură Civilă. 

Întâlnire de lucru cu membrii filialei şi cu membrii GEJ - În sala de curs de la sediul Filalei CECCAR 

Maramureş au avut loc în luna februarie întâlniri cu membrii filialei şi experţii contabili înscrişi în GEJ, astfel: 

Organizarea unei întâlniri de lucru cu membrii Grupului experţilor judiciari din judeţul Maramureş cu care s-au 

discutat aspecte reieşite din rapoartele de activitate depuse pentru anul 2012, situaţia rapoartelor de expertiză 

contabilă judiciară prezentate auditorului de calitate din cadrul filialei în anul 2012, modificările aduse de 

noul Cod de procedură civilă în domeniul expertizelor contabile judiciare, procedura privind decontarea 
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expertizelor tehnice şi contabile judiciare dispuse în cauze penale, precum şi probleme concrete cu care se 

confruntă experţii contabili în activitatea de efectuare a expertizelor contabile judiciare.  

Organizarea unei mese rotunde cu membrii filialei, având ca temă „Accesarea, utilizarea, controlul şi 

recuperarea fondurilor europene” temă expusă de prof. univ. dr. Tiron Tudor Adriana – lector CECCAR.  

Organizarea acţiunii de evaluare a experţilor contabili înscrişi în GEJ – Filiala CECCAR Maramureş, în vederea 

continuării activităţii de expertiză contabilă judiciară, potrivit Normelor CECCAR nr. 1044/2010 privind 

îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior 

CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare.  

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 

 
  Pentru fililala Mehedinţi luna februarie s-a dovedit a fi una plină de evenimente.În continuare vom prezenta 

principalele evenimente care au avut loc:    

 Datorită modificărilor aduse la Codul Fiscal prin OG.nr.8/2013, pe data de 05 februarie 2013 a avut loc în sala 

de curs “Virgil Căbunescu” a filialei Mehedinţi o întâlnire de lucru între reprezentanţi ai DGFP Mehedinţi şi 

membrii CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate reglementările care au intrat în vigoare începând cu data de 01 

februarie 2013.Din partea DGFP Mehedinţi au participat următorii: 

domnul Brează Ion – director adjunct în cadrul Direcţiei de Control; 

domnul Cătălin Bica - şef birou metodologie şi asistenţă contribuabili; 

domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie în cadrul Administraţiei  

 Din partea filialei Mehedinţi a participat domnul Ştiucă Florin – preşedintele filialei, doamna Moţ Monica – 

directorul executiv al filialei, doamna Călinescu Daniela - şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă şi un 

număr de 40 membri. La întâlnire a fost prezent şi domnul Cristian Catană, programator, furnizor de programe 

informatice cu aplicabilitate în evidenţa contabilă, pentru a vedea cu ce se confruntă profesioniştii contabili în 

ţinerea contabilităţii la diverse entităţi şi a-şi adapta programele pentru a răspunde cerinţelor acestora.   

 Printre noutăţile aduse de OG.nr.8/2013 amintim: 

în scopul determinării profitului impozabil, contribuabilii sunt obligaţi să evidenţieze în registrul de evidenţă 

fiscală veniturile impozabile realizate din orice sursă într-un an fiscal precum şi cheltuielile efectuate în 

scopul realizării acestora; 

includerea în categoria cheltuielilor nedeductibile a cheltuielilor înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent 

de natural lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii; 

limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu amortizarea pentru autovehiculele care au cel mult 9 scaune de 

pasageri, inclusiv scaunul şoferului, la cel mult 1500 lei/lună, pentru fiecare autovehicul în parte; 

impozitarea veniturilor din activităţi agricole; 

includerea în baza de calcul a contribuţiilor sociale individuale a indemnizaţiilor primite pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte 

sume de aceeaşi natură pentru partea care depăşeşte limita a 2,5 ori nivelul stabilit prin hotărâre a 
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Guvernului pentru personalul din instituţiile publice; 

impunerea persoanelor juridice române care realizează într-un an fiscal venituri  mai mici de 65000 EUR, cu 

impozit pe venitul microîntreprinderilor, indiferent de numărul de salariaţi, începând cu anul fiscal 

următor, cu excepţiile prevăzute de lege. 

impunerea separată a entităţilor plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie  2012 au realizat venituri 

mai mici de 65.000 EUR, cu impozit pe profit în luna ianuarie 2013 şi cu impozit pe venitul 

microîntreprinderinderilor  în restul anului fiscal 2013. 

Pe lângă modificările aduse de OG nr.8/2013 au fost abordate şi situaţii apărute ca urmare a aplicării mult spinoasei 

probleme – TVA la încasare. Astfel s-a insistat pe exemple rezolvate, speţe practice şi monografii contabile care să 

vină în sprijinul profesioniştilor contabili.În cadrul întâlnirii cei prezenţi au primit un calendar al obligaţiilor fiscale 

luna februarie  2013. La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai mass-mediei locale, care la ştirile din cadrul serii 

respective au prezentat principalele aspecte din cadrul evenimentului. Din impresiile membrilor prezenţi a reieşit că 

aceştia au fost mulţumiţi de modul de organizare, de cunoştinţele însuşite, de sprijinul primit din partea 

reprezentanţilor DGFP Mehedinţi, care s-au prezentat bine documentaţi şi pe înţelesul tuturor. La finalul întâlnirii cei 

prezenţi au primit un calendar al obligaţiilor fiscale pe întregul an 2013, care erau în vigoare la momentul întâlnirii 

În data de 21 februarie 2013 a avut loc Adunarea Generală a membrilor,     prilej  de bilanţ, pentru anul 

încheiat şi de proiecte şi planuri pentru anul în curs. Participarea numeroasă (162 membri), dovedeşte interesul 

profesioniştilor contabili din judeţul Mehedinţi pentru activitatea care se desfăşoară în cadrul organismului 

profesional din care fac parte. În luările de cuvânt care au avut loc, membrii au apreciat activitatea filialei, legătura pe 

care organele alese şi cele executive o au cu membrii filialei, informaţiile obţinute în cadrul întâlnirilor lunare şi la 

orele de consultaţii , sprijinul pe care îl primesc ori de câte ori au solicitat acest lucru. După intervenţia membrilor a 

luat cuvântul domnul Cosma Dorin, membru în Consiliul Superior, care de asemenea a adus aprecieri cu privire la 

activitatea filialei şi a arătat că numai printr-o pregătire profesională continuă putem oferi servicii de calitate. 

 În finalul întâlnirii domnul Ştiucă Florin-preşedintele filialei a mulţumit tuturor celor prezenţi şi le-a urat 

succes în activitate în anul 2013 şi împliniri personale pe toate planurile. 

 În perioada 26-28 martie a avut loc cursul la disciplina “Control de calitate într-un cabinet de 

expertiză contabilă”, curs prevăzut în calendarul cursurilor obligatorii pentru anul 2013. Din fişele de evaluare care 

au fost completate cu ocazia desfăşurării cursului a reieşit interesul unanim al celor prezenţi, în contextual creşterii 

exigenţelor actuale şi a nolui cod de procedură privind expertizele. Cursul a fost instructiv, de real folos pentru 

activitatea curentă, cu sistematizări şi exemplificări adecvate. Cu această ocazie membrii şi-au exprimat dorinţa ca 

pentru o mai facilă impementare a acestui standard ( standardul 40) ar fi util să se emită politici cadru şi declaraţii 

model de independenţă sau de confidenţialitate. 

 

FILIALA CECCAR MURES 

 
Curs Managementul pietelor de capital – organizat in data de 28 februarie si 01-02 martie 2013. Acest curs a fost 

sustinut de catre lect. univ. dr. Miricescu Emilian. Numarul participantilor a fost de 186 membri. 

Relatii cu institutii de invatamant – Participarea presedintelui filialei la prima intalnire cu elevii liceului 

economic din Tg. Mures – actiune derulata in urma protocolului incheiat intre filiala si acest liceu. 

Desfasurarea Adunarii Generale – a avut loc in 8 februarie 2013 la Sala mare a Palatului Culturii din Tg. 

Mures. In cadrul sedintei a avut loc ceremonia depunerii juramantului in cadru solemn de catre membrii nou 
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inscrisi in Tabloul CECCAR, in urma promovarii examenului de aptitudini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 

 
Întâlnire de lucru cu membrii Grupului Experţilor Judiciari 

În data de 07.02.2013 la sediul filialei a avut loc o întalnire cu membrii GEJ ce au promovat testul în luna decembrie 2012. Au fost 

prezenţi toţi cei 13 membri. Din partea filialei au participat preşedintele, directorul executiv şi auditorul de calitate.  

Acestă întalnire s-a dorit a veni în sprijinul noilor membrii cu aspecte ce privesc domeniul expertizei contabile, prezentarea 

Normelor nr.1044/2010 şi obligaţiile ce le revin conform normelor profesionale.  

S-a pus accent pe faptul că  educaţia profesională şi formarea practică sunt necesare pentru aplicaţiile profesionale, profesia  

contabilă reprezentând o componentă deosebit de importantă pentru creşterea economică, reforma contabilă devenind un factor cheie în 

procesul promovării transparenţei, responsabilităţii, eticii şi valorilor profesionale. A fost prezentată latura  practică, necesitatea existenţei 

unor profesionişti foarte bine pregătiţi şi responsabili.  

Întalnirea s-a finalizat cu discuţii privind activitatea de expertiză contabilă. 

 

Întâlnire cu reprezentanţii DGFP Prahova 

În data de 15.02.2013 conducerea filialei a organizat o întalnire cu reprezentanţii  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Prahova, 

ocazie cu care s-au prezentat modificările aduse Codului fiscal, respectiv Ordonanţa Guvernului nr.15/23.08.2012, Legea 208/13.XI.2012 

pentru aprobarea O.G. nr.15/23.08.2012 ; Hotărarea Guvernului nr.1071/06.XI.2012 prin care au fost modificate Normele Metodologice de 

aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG.44/2004 ; O.M.F.P.nr.1519/2012 – pt. aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la 

încasare şi Ordonanţa Guvernului nr. 8/23.01.2013 . La întalnire au participat un număr de 36 membri.  

S-a adus la cunoştinţă membrilor că, începand cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile inregistrate în scopuri de TVA 

(conform art.153 Cod fiscal), a căror cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 sept.2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 

2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare, prevazut de art.1342 alin (3)din Codul fiscal conform art.II.alin(1)OG.15/23.08.2012.  

În scopul aplicării prevederilor alin (1) din Art.II al OG nr.15/2012 persoana impozabilă care aplică sistemul 

TVA la încasare începand cu data de 1 ianuarie 2013, a avut obligaţia să depună la organele fiscale competente, până 
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la 

data de 25 octombrie 2012 inclusiv o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 

2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.  

Sistemul TVA la incasare trebuie aplicat numai de către persoanele impozabile îinregistrate în scopuri de TVA. 

Au fost prezentate şi modificările ce au intervenit în Codul fiscal prin apariţia Ordonanţei nr. 8/2013, în sensul că toate entităţile 

economice ce au realizat în anul precedent o cifră de afaceri între 0 şi 65.000 euro sunt obligate să depună la organul fiscal teritorial pană la 

data de 25.03.2013, declaraţia 010, prin care face trecerea de la plătitor de impozit pe profit la plătitor de impozit pe veniturile 

microîntreprinderilor. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita de 65.000 euro.  

Alte modificări aduse de aceeaşi ordonanţă privesc deductibilitatea cheltuielilor cu mijloacelor de transport mai mari de 1500 lei, 

cheltuielile cu deplasarea şi delegarea.  

Membrii au salutat iniţiativa conducerii filialei de a organiza asemenea întalniri care sunt foarte constructive şi vin în sprijinul lor .  

 

Inaugurarea Centrului Europe Direct Ploieşti 

Pe data de 27.02.2013, la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Prahova, conducerea filialei a participat la inaugurarea 

Centrului Europe Direct Ploieşti realizat în parteneriat cu reprezentanţa Comisiei Europene în România. 

Evenimentul a fost onorat de prezenţa ambasadorului Irlandei în România, ţară care deţine în această perioadă preşedinţia 

Consiliului Uniunii Europene. 

 

Depunerea jurământului de către absolvenţii examenului de aptitudini 2012 

În data de 28.02.2013, orele 14.00 a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către absolvenţii examenului de aptitudini, 
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sesiunea noiembrie 2012 la care au participat 31 membri experţi contabili şi contabili autorizaţi.  

La eveniment au participat dl. Constantin Valerică, preşedintele consiliului filialei, dl. Iancu Ion, director executiv şi d-na Niţă 

Doina, preşedintele Comisiei de disciplină. 

Preşedintele filialei şi directorul executiv au rostit scurte cuvântări. 

Jurământul a fost citit în mod solemn de către d-na Niţă Doina, iar proaspeţii absolvenţi au repetat, jurând astfel respectarea 

regulamentului profesiei contabile. 

Absolvenţilor le-au fost oferite flori şi au fost felicitaţi pentru intrarea în rândul profesioniştilor contabili. Cu această ocazie au fost 

predate carnetele de membru şi autorizaţiile de exercitare a profesiei. 

Membrii participanţi s-au declarat impresionaţi de ceremonia organizată şi de momentul solemn al rostirii jurământului. 

 

Adunarea Generală a membrilor filialei 

În data de 28.02.2013, orele 15.00 a avut loc Adunarea Generală a membrilor filialei la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploieşti, 

care s-a desfăşurat conform regulamentului. La eveniment a participat din partea Consiliului Superior dl. Brescan Marian.  

 

În luna februarie au fost organizate 3 cursuri în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, astfel: 

în perioada 11.02-17.02 un curs de IFRS susţinut de dl. Caloian Florentin, la care au participat 74 membri; 

în perioada 18.02-21.02 un curs de Standarde profesionale susţinut de dna Pantazi Florentina, la care au participat un număr de 65 

membri; 

în perioada 26.02-02.03 un curs de IFRS susţinut de dl. Caloian Florentin, cu un număr de 55 participanţi. 

 

FILIALA CECCAR SALAJ 

 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala SĂLAJ a organizat în data de 29.01.2013 un seminar cu 

tema Probleme de legislatie in munca si protectia muncii la care au participat 45 experti contabili si contabili autorizati, precum si 

nemembri ai Corpului. 

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala SĂLAJ a organizat în data 12 februarie 2013, în sala 

de curs Andrei Cosma a filialei, seminarul cu tema “Măsuri de accesare a fondurilor nerambursabile în agricultură”, în colaborare cu 

APIA Sălaj. 

Din partea CECCAR au prezentat dl preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru, dna director executiv dr. ec. Breban Ludovica, dna 

vicepreşedinte ec. Prune Jula Ioana, iar din partea APIA- consultantul pe proiecte europene dl ec. Mircea Cordea.  

La acest seminar au participat membri şi nemembri ai Corpului, care au apreciat lucrările prezentate.  
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FILIALA CECCAR SIBIU 
 

 

În data de 28.02.2013, orele 12.00, la sediul filialei Sibiu a CECCAR a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea filialei Sibiu şi 

preşedinţii Tribunalului Judeţean Sibiu şi a Judecătoriei Sibiu. 

Întâlinrea avut ca principal obiectiv mentinerea si dezvoltarea relatilor de colaborare intre conducerea filialei Sibiu si reprezentantii la cel mai 

inalt nivel al instantelor de judecata din judetul Sibiu. 

Iin contextul noii investirii in functia de presedinte a Tribunalului Judetean a D-nei judecator Carmen Georgică, intalnirea  a reprezentat o 

buna ocazie de prezenta invitatilor  rolul si  importanta C.E.C.C.A.R., organismul profesional care  ofera  institutiilor benficiare garantia 

calitatii rapoartelor de expertiza judiciara in ce priveste atributul lor de probă ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad contributiv la 

soluţionarea cauzei în care expertiza a fost dipsusa. 

La întâlnire au participat un numar de 2 invitaţi si 4 reprezentanţi ai Filialei Sibiu a CECCAR, astfel: 

-     Doamna  Carmen Georgică – preşedintele Tibunalului Judeţean Sibiu 

Doamna Corina Draşoveanu - preşedintele Judecătoriei Sibiu 

Domnul  Nicolae Balteş – membru titular în Consiliul Superior al CECCAR 

Doamna Milica Neaga Bardaşu – preşedintele interimar al Filialei Sibiu a CECCAR 

Doamna Raymonda Elena Hagiu – directorul executiv al Filialei Sibiu a CECCAR 

Doamna Ana Puchianu – auditorul de calitate al filialei Sibiu a CECCAR 

Dezbaterile au abordat aspecte concrete privind colaborarea Filialiei Sibiu şi a membrilor săi cu instantele de judecata in scopul de a optimiza 

această relaţie, de a găsi împreună soluţii în scopul eficientizării actului de justiţie.. 

Principalele aspecte rezultate din discuţii sunt redate mai jos, grupate pe categorii de probleme: 

Formularea obiectivelor 

Observaţiile Filialei: 

În general obiectivele expertizei sunt încuviinţate de către instanţe aşa cum au fost formulate de către părţile din dosar. În numeroase 

cazuri formulările conţin elemente subiective, sugerează modul de formulare al răspunsului de către expert şi indică modul de  soluţionare. 

În cazurile în care ambele părţi formulează obiective, apar cerinţe redundante la care expertul contabil este obligat să reproducă acelaşi 

răspuns. 

Propunerile  reprezentantelor Tribunalului:  

În toate cazurile în care experţii contabili numiţi au nelămuriri în legătură cu modul în care au fost formulate obiectivele,  trebuie să solicite 

instanţelor în cauză, prin adresă scrisă, explicaţii lămuritoare cu privire la acestea. Expertul trebuie să aibă în vedere că instanţa de judecată 

nu poate cenzura obiectivul formulat de către parte, dar el trebuie să trateze fiecare obiectiv prin prisma raţionamentului său profesional, 

străduindu-se să formuleze o opinie cât mai obiectivă şi neutră faţă de părţile din dosar.  

Formularea obiecţiunilor 

Observaţiile Filialla 

Există situaţii în care obiecţiunile formulate nu au legatură cu  obiectivele la care expertul a răspuns în raportul iniţial, acesta fiind nevoit să 

facă o nouă documentare, în condiţiile în care i se pune în vedere să efectueze lucrarea  fără plata unui onorariu suplimentar. 

Propunerile  reprezentantelor Tribunalului  
 În situaţia când expertul constată că obiecţiunile formulate nu se referă la obiectivele iniţiale ale expertizei, acesta este îndreptăţit să 

formuleze o adresă către instanţa de judecată prin care să explice acest fapt şi să solicite instanţei aprobarea unui onorariu suplimentar, 

motivat de volumul de muncă necesar pentru formularea raspunsurilor. 

Numirea experţilor contabili 

Observaţiile Filialei  
Uneori, experţii contabili sunt numiţi în cauze ale căror litigii se circumscriu unor domenii particulare, pentru care acestia nu au experienţa 

necesară şi, ca atare, nu au optat pentru înscrierea în lista respectivei specializări. În aceste situaţii experţii fie solicită înlocuirea, fie 

întocmesc rapoarte necorespunzătoare, ambele situaţii conducând la prelungirea termenelor de soluţionare a cauzelor. 

Numirea  experţilor contabili în cauzele civile nu se face întotdeauna cu respectarea regulilor procedurale, astfel încât unii experţi sunt numiţi 

în mod constant şi chiar simultan în mai multe dosare, iar alţii, deşi deţin competenţa profesională adecvată, nu sunt numiţi deloc pe 

parcursul unor perioade îndelungate de timp. 

Propunerile  reprezentantelor Tribunalului  
 În prezent procedura de numire a experţilor uzitată de către instanţele de judecată impune ca judecătorul de şedinţă să solicite unei persoane 

din sala de judecată să aleagă un numar din lista experţilor. Această procedură nu asigură certitudinea că expertul ales în acest fel a optat 

pentru specialitatea expertăzei de executat în acel dosar. Listele cu experţii contabili disponibile în prezent  la instanţele de judecată cuprind 

toţi experţii cu toate specializarile. Pentru a se asigura respectarea de către instanţe a specialităţii pentru care a optat fiecare expert în parte, 

este necesar ca filiala  CECCAR să comunice pentru fiecare specialitate, liste numai cu acei experţi care au ales domeniul respectiv. În acest 
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fel se asigură o mai mare operativitate în realizarea expertizelor, deoarece nu mai apar situaţii în care expertul să solicite înlocuirea deoarece 

nu a optat pentru specialitatea din dosarul respectiv. 

Când nu există învoiala părţilor pentru numirea experţilor, să se procedeze la tragerea la sorţi, avându-se în vedere întreaga listă de experţi 

contabili care au viză de exercitare a acestei activităţi. 

Cuantumul avansurilor şi plata onorariilor 

Observaţiile Filialei: 

Există nemulţumiri ale experţilor în legătură cu cuantumul mic al avansurilor aprobate pentru efectuarea expertizelor. În majoritatea cazurilor 

acestea nu acoperă cheltuielile de citare a părţilor şi de deplasare pentru documentare. 

De asemenea, există nemulţumiri pentru faptul că unele instanţe de judecată acceptă, la cererea avocaţilor parţilor, să diminueze onorariile 

solicitate prin decont fără să se facă o corelare justă a onorariilor cu volumul de muncă şi complexitatea lucrărilor. 

Unii experţi contabili reclamă că au întocmit rapoarte de expertiză contabilă judiciară la cererea organelor de cercetare penală şi după 

depunerea raportului partea civilă a renunţat la plângere, expertul contabil rămânând fără onorariu în cauza respectivă.  

Propunerile  reprezentantelor Tribunalului  
Judecătorul nu are cunoştinţă, în momentul numirii expertului, despre complexitatea lucrărilor de efectuat pentru realizarea raportului de 

expertiză. Se recomandă exerţilor contabili ca, după luarea la cunoştinţă despre conţinutul dosarului cauzei, să încunoştiinţeze în scris, 

motivat şi fundamentat, un onorariu provizoriu  estimat şi un termen  aproximativ de relizare a lucrării dispuse, pentru ca instanţa să 

informeze părţile în timp util, astfel încât să nu se mai ajungă la cazuri în care expertul nu-şi poate încasa onorariul pentru munca depusă. De 

asemenea se recomandă experţilor contabili să depună raportul de expertiză la instanţă numai după ce a fost informat că i s-a plătit onorariul 

solicitat. 

Probleme organizatorice 

Observaţiile Filialei: 

Spaţiile destinate studierii dosarelor la arhiva instanţelor nu asigură condițiile optime pentru realizarea unei documentări corespunzătoare a 

experţilor, atât sub aspectul incintei alocate  cât şi al atmosferei de linişte şi concentrare absolut necesare. 

Intervalul orar zilnic în care experţii pot studia dosarele nu este suficient, mai ales pentru că se suprapune cu intervalul în care au acces la 

arhivă toate celelalte persoane, existând în permanenţă aglomeraţie şi gălăgie. 

Obţinerea aprobării de studiere a dosarelor urmată de obţinerea unei noi aprobări pentru eventuale copii presupun 3 – 4 deplasări la sediul 

instanţei, încarcă volumul de muncă al registraturilor şi notele de evaluare a onorariilor. 

 

Propunerile  reprezentantelor Tribunalului  
Situatia  de provizorat a spatiului în care îşi desăşoară în prezent activitatea, atât Tribunalul Judeţean Sibiu cât şi Judecătoria Sibiu, nu 

permite rezolvarea imediată  acestor problemei, dar o data ce va fi dat in folosinta noul sediu vor exista conditiile optime pentru desfasurarea 

activiatatii tutror partilor implicate in realizarea actului de justitie. 

 Se recomandă experţilor contabili, ca în cazuri extreme să solicite la secretariatul fiecarei instanţe accesul la arhivă şi după orele de program 

afişat. 

Cele două invitate au subliniat că  vor transmite tuturor judecătorile problemele discutate şi vor încerca să le rezolve.  

In concluzie intalnirea a avut un rol proactiv in ce priveste dezvoltarea relatiilor cu institutiile beneficiare ale expertizelor contabile avand in 

vedere si deschiderea manifestata de conducerea acestor institutii in acest sens. 

 

FILIALA CECCAR VRANCEA 
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Filiala Vrancea a organizat pe data de 15 februarie 2013, în sala de curs  „V.V. Protopopescu”, ceremonia de depunere a jurãmântului 

pentru membrii care au promovat examenul de aptitudini în sesiunea noiembrie 2012. Evenimentul a fost reflectat în presa localã, Ziarul de 

Vrancea publicând a doua zi,  la rubrica Eveniment local, un articol cu titlul: „Depunere de jurãmânt pentru noii experţi şi contabili”.  

Pe data de 21 februarie 2013, la sediul filialei a avut loc o întâlnire de lucru cu membrii filialei, pe tema TVA la încasare;  au 

fost prezenţi 43 de membri; a participat din partea D.G.F.P. Vrancea, doamna Elena Cenuşã – şef Birou Metodologie şi Asistenţã 

Contribuabili. Membrii au avut ocazia sã primeascã lãmuriri în privinţa unor situaţii speciale întâlnite în activitatea lor de zi cu zi. Unul 

dintre aspectele elucidate  a fost modul în care se determinã data încasãrii astfel încât sã poatã fi stabilitã corect data la care se colecteazã 

TVA, în special în cazul plãţilor cu carduri de debit sau de credit, în cazul girurilor de instrumente de platã, compensãrii datoriilor şi 

cesiunilor de creanţe. 

  Pe data de 28 februarie 2013,  în sala Teatrului Municipal Mr.Gh.Pastia  din Focşani, a avut loc Adunarea Generalã a 

membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea. Au fost prezenţi 68% din numãrul membrilor cu drept de vot. 

 

 

 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            26 

Curierul filialelor 

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            27 

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            28 

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



Echipa redacţiei 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 

 

Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale 

CECCAR din ţară. 

Februarie  2013, Nr. 2 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



Acest newsletter este realizat cu sprijinul: 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

Directorul General al CECCAR  

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară. 

 

Le mulţumim tuturor! 
 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 
Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, Romania, cod postal 040296 

Telefon: +40 (0)21 330 88 69 / +40 (0)21 330 88 70 / +40 (0)21 330 88 71 

Fax: +40 (0)21 330 88 88, E-mail: ceccar@ceccaro.ro 

www.ceccar.ro 


