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CECCAR, partener  al Conferinţei Internaţionale 

"Accounting and Auditing Perspectives" 

29-30 noiembrie 2012 

 
 

Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România împreună cu Fundaţia Oeconomica 

Timisiensis – Universitatea de Vest Timişoara au organizat prima ediţie a Conferinţei Internaţionale "Accounting 

and Auditing Perspectives"(AAP 2012) ce a avut loc la Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a 

Afacerilor în perioada 29-30 noiembrie 2012. 

Scopul conferinței a fost acela de a încuraja dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice de larg interes și de a promova 

consolidarea relaţiilor inter-universitare în domeniul contabilității și auditului, conducând la o conexiune mai 

puternică, atât la nivel științific cât și profesional. Au fost prezentate  lucrări  științifice bazate pe abordări teoretice, 

empirice sau practice în domenii precum: raportare financiară, audit și guvernanță corporativă, contabilitate de 

gestiune și control de gestiune, contabilitate versurs fiscalitate, sisteme de informații contabile, contabilitate, 

educație și cercetare. 

Noiembrie  2012, Nr. 11/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            9 

Curierul filialelor 

FILIALA ARAD 
1 - In  zilele de  07 - 08.11.2012  a  avut loc intalnirea lunara cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locatia  sala  

de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita ’’. La  aceasta  intalnire au  participat in ziua de 07.11.2012 – 82 membri 

experti contabili si  in  ziua  de  08.11.2012 – 78  membri  contabili  autorizati. 

 D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae a facut o informare asupra activitatii desfasurata de executivul 

filialei in luna octombrie 2012 si asupra examenului de admitere la stagiu in vederea dobandirii calitatii de expert 

contabil si contabil autorizat, filiala Arad fiind centru de examen. 

 D-nul Conf. Dr. Univ. Manate Daniel, lector formator CECCAR, a prezentat Standardul Misiunea de Evaluare 

a intreprinderii, Norme de comportament profesional, Norme de lucru – diagnosticul intreprinderii, metode de 

evaluare (patrimoniale, metode bazate pe performantele financiare), Norme de raportare.   

 In partea a doua a intalnirii d-nul Popa Vasile Ioan - consilier superior in cadrul D.G.F.P. Arad, lector – 

formator C.E.C.C.A.R., a prezentat urmatoarele reglementari fiscale: 

 Ordin Nr. 1436 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de 

taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare; Lege   Nr. 162 din  4 octombrie 2012 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscal; Lege   Nr. 656 din  7 decembrie 2002 *** Republicată pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 

de terrorism; Ordin Nr. 1529 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) 

"Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"; Lege  Nr. 177 din 18 octombrie 2012 

pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Lege   Nr. 193 din 30 

octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; Lege Nr. 196 din  1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de 
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sănătate şi al finanţelor publice; Lege   Nr. 202 din  1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2012 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, membrii solicitand precizari privind punerea in aplicare a 

actualelor reglementari. 
 

2 - In  data de  27.11.2012  C.E.C.C.A.R. filiala Arad a organizat un seminar cu tema „ Sistemul TVA la incasare ’’, 

desfasurat la sediu filialei CECCAR Arad, in sala de curs ’’Dimitrie Camenita’’. 

La acest seminar au participat 80 de persoane, membri CECCAR cat si economisti din sectorul public si 

privat.  

Coordonatori au fost, d-nul Horga Petru –presedinte CECCAR Arad, d-nul Lect.  Popa Vasile Ioan- consilier 

superior in cadrul D.G.F.P. Arad, d-na Horga Florina- referent D.G.F.P., d-na Fabian Svetlana consilier superior in 

cadrul D.G.F.P. Arad si d-na David Delia consilier superior in cadrul D.G.F.P. Arad. 

D-nul Popa Vasile Ioan, a prezentat : Ordonanta Guvernului nr.15/23.08.2012, Legea 208/13.XI.2012 pt. 

aprobarea O.G. nr.15/23.08.2012 ; Hotararea 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 incasare.  

Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile inregistrate normal in scopuri de TVA(conform 

art.153 Cod fiscal), a caror cifra de afaceri in perioada 1 Octombrie 2011 – 30 sept.2012 inclusiv, nu depaseste 

plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare, prevazut de art.1342 alin (3)din Codul fiscal. [Art.II.alin

(1)OG.15/23.08.2012].  

In scopul  aplicarii prevederilor alin (1) din Art.II al OG nr.15/2012 persoana impozabila care aplica sistemul 

TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013, a avut obligatia sa depuna la organele fiscale competente, 
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pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 

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

Incepand cu data de 1 ian.2013 TVA nu se va mai colecta la emiterea facturii ci la incasarea ei si in 

contrapartida TVA nu se va mai deduce la primirea facturii ci numai la plata ei. 

Sistemul TVA la incasare trebuie aplicat  numai de catre persoanele impozabile inregistrate  in scopuri de 

TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, adica sunt stabilite in Romania si care nu au realizat o cifra de 

afaceri de 2.250.000 lei in anul precedent. Pentru gstionarea sistemului ANAF organizează “Registrul persoanelor 

impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF.   

Înscrierea şi radierea în/din acest registru se face de către organul fiscal competent pe baza notificărilor 

depuse de persoana impozabilă până la data de 1 a perioadei fiscale următoare celei în care a fost depusă notificarea 

sau din oficiu. 

In continoarea dezbaterii s-a prezentat faptul generator si exigibilitatea: Faptul generator reprezinta faptul prin 

care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei (data livrarii/data prestarii). Exigibilitatea taxei 

reprezinta data la care autoritatea fiscala devine indreptatita, in baza legii, sa solicite plata de catre persoanele 

obligate la plata taxei. Exigibilitatea platii taxei, reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la 

bugetul statului, potrivit prevederilor art.157 Cod fiscal. Aceasta data determina şi momentul de la care se datoreaza 

“obligatii de plata accesorii”.  

Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc  faptul generator. Prin excepti de la prevederile de mai sus, 

exigibilitatea taxei intervine: La data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator; La data la 

care se incaseaza “avansul”, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator(data 

livrarii/prestarii) La data extragerii numerarului, in cazul masinilor automate de vanzare, jocuri sau alte masini 

similare pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii. 

Participanti au reactionat  la cele prezentate prin comentarii, intrebari care au generat dezbateri si controverse.  

 

FILIALA BACAU 
 Masa rotunda cu tema:  < Sistemul de TVA la incasare/modificare/completare sau abrogare ? >  desfasurata in data 

de 05 decembrie 2012, ora 12.oo,  sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacău, moderatori dl. 

Marcel Bulinschi si dl Constantin Pastrav. 
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 Seminarul cu tema „Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile"desfasurata in data de 05 decembrie 2012, 

incepand cu ora 14.00, la care a participat dl Constantin Pastrav, dl. Mihai Schiopu si alti 40 membri ai filialei. 
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FILIALA BIHOR 
În această lună, la nivel de filială, au avut loc întâlniri cu membrii, 

desfăşurate sub forma: unui seminar cu tema  “Modificări ale 

Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor 

contabile şi ale ghidului privind auditul de calitate” şi o masă rotundă 

având ca temă “Relaţia experţi contabili – beneficiari ai lucrărilor de 

expertiză contabilă judiciară, prin prisma modificărilor aduse Codului de 

procedură civilă şi Codului de procedură fiscală”, acţiuni desfăşurate în 

zilele de 05 şi 06 noiembrie 2012, la care au participat: d-na director 

executiv Bochiş Leonica, dl. preşedinte Susa Valerian Pavel şi auditorii 

de calitate din cadrul filialei, d-na Covaciu Jana Simona şi domnul 

Candrea Victor; 

În luna noiembrie s-a demarat o amplă acţiune pe linia organizării 

de consfătuiri, schimburi de experienţă, mese rotunde şi alte acţiuni pentru schimb de experienţă între membrii 

filialei şi analiza şi interpretarea legislaţiei fiscale şi a celei contabile şi totodată şi pe linia serviciilor pentru 

membrii prin organizarea de către CECCAR filiala Bihor, în colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

judeţului Bihor (D.G.F.P. Bihor), a unui ciclu de sesiuni de instruire a contribuabililor din judeţul Bihor, în legătură 

cu aplicarea sistemului TVA la încasare având în vedere atât caracterul de noutate al acestui sistem, cât şi aria largă 

de aplicabilitate a acestuia, începând cu 01.01.2013. Sunt înscrişi pentru a participa la aceste seminarii peste 1050 

de persoane reprezentanţi a agentilor economici din tot judeţul. 

În date de 27 noiembrie s-a desfăşurat primul seminar cu tema : “Aplicarea sistemului TVA la încasare”, 

organizat  în colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Bihor (D.G.F.P. Bihor), în sala de curs 

a filialei, la care au participat peste 150 de persoane din care, majoritatea  au fost manageri sau contabili nemembri 

C.E.C.C.A.R. 

  Atât prezentările, cât şi multitudinea problemelor specifice, pe marginea acestora, ridicate de participanţi, au 

evidenţiat preocupările profesioniştilor contabili faţă de corecta interpretare şi aplicare a acestor  reglementări. 

La cele trei întalniri tematice din aceasta lună, au participat  aproximativ 450 persoane, din care, 150  au fost 

nemembri ai Filialei . 

Am asigurat condiţiile bunei desfăşurări a examenului de aptitudini, în zilele de 18, respectiv 25 noiembrie 2012, 

pentru un număr de 57 candidaţi din filiala Bihor, respectiv 5 candidaţi din filiala Satu Mare. Dintr-un număr de 57 

de candidaţi (56 EC, 1 CA), ai filialei Bihor, un candidat a absentat, 50 candidaţi au fost declaraţi admişi (49 EC, 1 

CA) şi 6 candidaţi au fost declaraţi respinşi; 

În această lună, în cadrul filialei Bihor s-au desfăşurat următoarele 

cursuri: 

în perioada 01-04.11.2012 – “Expertiza contabilă (20 ore); 

Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă (20 ore)”, la care 

au participat 117 persoane,  iar lector a fost d-na Dimitriu 

Violeta. La acest curs au fost invitaţi să participe şi cei 37 de 

participanţi la cursul de pregătire în vederea susţinerii 

examenului de aptitudini. 

 în perioada 07-11.11.2012 - “Evaluarea economică şi financiară a 

întreprinderilor”, la care au participat 93 de persoane, iar lector a fost 

d-na preşedinte interimar Necşulescu Ecaterina. 

În data de 8 noiembrie, am făcut parte din delegaţia filialei care a 

fost în vizită la Cosiliul Judeţean Bihor, ca răspuns la invitaţia 
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domnului Preşedinte al Consiliului Cornel Popa, care a dorit să o asigure pe dna Necşulescu Ecaterina, 

preşedinte interimar CECCAR, de tot sprijnul său pentru promovarea şi susţinerea filialei noastre. 

În data de 23 noiembrie am participat la manifestările organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice din 

Oradea, cu ocazia ”Zilei Naţionale a Economistului din România”. 

 

FILIALA BRAILA 
       Luna noiembrie 2012 a adus membrilor  Filialei C.E.C.C.A.R Brăila satisfactia participarii la diverse actiuni de 

pregatire si utile practicii profesionale . Inceputul lunii a debutat  cu organizarea cursului optional de Specialitate cu 

predare in limba engleza sustinut  de expertul international Jean Pierre Garitte , avand ca tema “How to control the 

risk and fraud in our organisation ?” . Cursul prezentat in limba engleza a abordat notiuni referitoare la : modelul 

celor 3 linii de aparare ale unei entitati , Etica si Frauda – o paralela intre teorie si practica europeana cu exemple 

concrete, legislatie si etica , erorile versus frauda, comportamente neetice (cu exemple din practica implementarii 

fondurilor europene ), cultura companiilor in materie de adoptare a Codurilor de conduita , particularitati pentru 

managementul intreprinderilor . Tematica a continuat in zilele de 12-13 noiembrie 2012 cu prezentarea dnei expert 

contabil Iuliana Panaitescu . 

       La data de 6 noiembrie 2012 , 85 de membrii ai filialei au dezbatut in cadrul intalnirii lunare , modificarile 

legislative in materie financiar fiscala cu dna 

Mariana Lozneanu consilier superior al DGFP 

Braila  . Au fost prezentate : prevederile ordinului 

1151 continad declaratia 171, Ordinul 1436 privind 

procedura inregistrarii in scopuri de TVA, Ordinul 

3427 continand formularul unic privind cererile de 

proiecte finantate din fonduri UE, Ordinul 1529 

continand formularele 070 referitoare la TVA la 

incasare si Legea 177 privind modificarile la Codul 

fiscal. 

      In data de 20 noiembrie 2012, filiala Braila a 

organizat masa rotunda cu tema „Contractele 

conform noului cod civil- cadrul general, 
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particularitati” avandul ca invitat pe reprezentantul Baroului Avocatilor dl.av.Bogdan Alexandrescu , iar in zilele 

de 19 si 22 noiembrie 2012  intalniri de lucru cu membrii experti contabili inclusi in GEJ referitoare la normele de 

lucru si comportament in activitatea de expertiza judiciara, impactul modificarilor aduse Codului de procedura 

civila asupra acestei activitati , reuniuni organizate cu sprijinul directorului executiv si al auditorului de calitate al 

filialei. 

 

FILIALA CONSTANTA 
In data de 29 noiembrie 2012, membrii filialei CECCAR Constanta au participat la o masa rotunda  de informare 

profesionala cu reprezentantii DGFP si AFP Constanta. 

  Acest eveniment profesional a fost organizat de filiala Constanta pentru a asigura un cadru informational 

competent celor peste 80 de profesionisti contabili participanti – membri ai filialei CECCAR Constanta - pe tema 

aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 15 din 2012 de modificare a Codului fiscal in privinta  TVA la incasare. 

Filiala CECCAR Constanta a fost reprezenta de dl. Mihu Stefan – presedinte filiala si  dl. Buzoescu Vasile – 

director executiv iar din partea DGFP Constanta au raspuns invitatiei dl Mihailescu Emil – director exec adjunct, d-

na Radu Doinita - sef birou metodologie si asistenta contribuabili si d-na Cazacu Doina - sef birou contribuabili 

mijlocii. 

Reprezentantii DGFP si AFP Constanta participanti au prezentat asistentei, cu competenta profesionala 

recunoscuta, Normele metodologice de aplicare a OG 15 din 2012. 

 Tema prezentarilor invitatilor DGFP Constanta a fost axata pe modificarile Codului Fiscal prin OG 15 din 

2012 pentru operatiunile care se incadreaza in noile prevederi legale ale TVA-ului la incasare.  

Aspectele prezenate au vizat: 

Masuri legislative privind plata TVA-ului la incasare; 

Masuri legislative privind formularistica evidentei TVA la incasare;  

Masuri legislative privind ajustarea TVA-ului la incasare in conditiile noilor reglementari aduse Codululi fiscal; 

Alte prevederi fiscale generate de aplicarea TVA-ului la incasare.  

 Pozitia profesionistilor contabili fata de “beneficiile” aplicarii noului sistem privind TVA – ul la incasare de 

la 01 ianuarie 2013 de catre agentii economici este rezervata. 

Urmatoarele considerente motiveaza acaesata atitudine: 
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Noul sistem nu este un sistem real de TVA la incasare ( Initial, inainte de publicarea OG 15 din 2012 in monitorul 

oficial, executivul Romaniei a mediatizat ca aplicarea sistemului de  TVA la incasare va fi o facilitate fiscala pentru 

agentii economici ) De fapt, noul sistem  este o amanare a exigibilitatii TVA-ului la 90 de zile de la facturare; 

Sistemul TVA-ului la incasare va genera costuri suplimentare din partea agentilor economici obligati la aplicarea 

acestuia ( softuri de implementare noi, necesitatea gestionarii in timp real a situatiiei agentilor economici cu care se 

intra in relatii comerciale in privinta apartenentei la sistemul obligativitatii aplicarii TVA-ului la incasare; 

Aplicarea noului sistem, din dezbaterile profesionistilor contabili participanti, pare sa nu demonstreze beneficiile 

asteptate ale sistemului TVA la incasare.  
 

FILIALA COVASNA 
1.În ziua de 6 noiembrie 2012 Filiala Covasna a organizat o masă rotundă având ca temă Organizarea asociativă 

contabilă la care au fost invitaţi reprezentanţii mai multor cabinete contabile şi de expertiză contabilă individuale 

precum şi societăţi comerciale de contabilitate şi expertiză contabilă în vederea  consultării al acestora privind 

asocierea în scopul exercitării în comun a activităţii şi asigurării accesului permanent al clienţilor lor la servicii 

integrate şi complete de contabilitate. Cu această ocazie a fost prezentat cadrul legislativ în vigoare privind 

asocierea fără personalitate juridică, asociere în participaţie în bază de contract a mai multor persoane juridice sau 

persoane fizice autorizate (Codul Fiscal, Codul Civil). În urma discuţiilor s-a constatat că este necesar şi oportun 

această formă de asociere în condiţiile actuale de piaţă a profesiei contabile, însărcinând executivul filialei să 

înştiinţeze conducerea Aparatului Central despre această iniţiativă şi continuarea întâlnirilor respectiv 

popularizarea în rândul tuturor membrilor în cazul în care se va crea baza legală de înfiinţare al acestei asociaţii 

profesionale fără personalitate juridică. 

La invitaţia I.T.M. Covasna, în data de 14 noiembrie 2012, la sediul ITM a avut loc prima întâlnire a Consiliului 

Consultativ Tripartit, la care au fost prezenţi: 

din partea I.T.M. Covasna: 

 – domnul Ördög Lajos  - inspector şef 

- doamna Balmuş Liliana – inspector şef adjunct RM 

- domnul Marinescu Dumitru – inspector şef adjunct SSM 

     2) din partea organizaţiilor sindicatele: 
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 - domnul Nagy Gabor  - Confederaţia Sindicatelor Democratice din România 

 - domnul Neagovici Vasile -  C.N.S.L.R. FRĂŢIA 

 - domnul Bong Vilmos – Cartel ALFA 

       3) din partea organizaţiilor patronale: 

 - domnul Sorescu Ioan – Consiliul Naţional al IMM-urilor 

 - domnul Kadar Rezsö – ASIMCOV şi UGIR 1903 

 - domnul Bögözi Levente – UGIR 

 - doamna Tanko Paraschiva – CECCAR Covasna 

Tema întâlnirii a constat în dezbaterea problemelor privitoare la aplicarea prevederilor Legii nr.62/2011 – Legea 

dialogului social, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Din discuţiile ce au avut loc s-a desprins preocuparea tuturor partenerilor sociali pentru punerea în aplicare a 

prevederilor legale, creşterea rolului organizaţiilor sindicale în apărarea drepturilor salariaţilor, încheierea 

contractelor colective pe ramuri economice, clarificări privind reprezentativitatea, drepturile şi obligaţiile patronilor 

de societăţi comerciale, dar şi ale salariaţilor. 

 Participanţii şi-au  exprimat solicitudinea faţă de aceste întâlniri şi au propus ca pentru stabilirea tematicii să 

se primească propuneri din partea lor, astfel putându-se dezbate cele mai importante probleme cu care se confruntă 

partenerii consiliului consultativ tripartit.  

 
În baza unor bune colaborări cu asociaţiile civile profesionale Filiala Covasna în ziua de 21 noiembrie 2012 a fost 

invitat la a III-a ediţie a Concursului planurilor de afaceri pentru tinerii economişti organizat de asociaţi civilă 

Junior Business Club din Sf. Gheorghe fiind de un real folos în evaluarea lucrărilor a tinerilor economişti 

participanţi la concurs.   
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FILIALA DAMBOVITA 
Luna noiembrie a oferit filialei Dâmboviţa un nou prilej pentru a continua demersul său de susţinere a profesiei 

contabile gestionată pe plan local. 

 

Astfel, în baza Protocoalelor încheiate cu ITM şi UGIR, pe data de 02.11.2012, preşedintele Consiliului filialei 

doamna Ioana Preda, a fost invitat în calitate de persoană desemnată de UGIR, la o şedinţă de lucru a Consiliului 

Consultativ Tripartit constituit la nivelul ITM Dâmboviţa. 

Scopul şedinţei l-a constituit identificarea şi analizarea problemelor din domeniul muncii, relaţiilor de muncă, 

securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru rezolvarea acestora. În 

vederea realizării scopului propus, părţile au convenit: 

a) Realizarea unui sistem eficient de informare reciprocă cu privire la problemele de interes comun apărute în 

îndeplinirea  atribuţiilor de către părţi, precum şi formularea de propuneri cu privire la măsurile ce trebuie luate în 

vederea rezolvării acestora. 

b) Participarea activă, la nivel teritorial, a reprezentanţilor patronali şi sindicali la acţiuni de informare a 

angajatorilor şi salariaţilor privind drepturile şi libertăţile acestora, a obligaţiilor ce decurg din legislaţia muncii, 

Convenţiile OIM şi Directivele Uniunii Europene. 
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c) Informarea ITM Dâmboviţa cu privire la încălcările legislaţiei muncii comise atât de către angajatori, cât şi de 

către salariaţi, cu scopul de a responsabiliza ambele părţi semnatare ale raporturilor de muncă. 

d) Organizarea   unor acţiuni prin care angajatorii să fie informaţi şi determinaţi să ia  măsurile pentru 

îmbunătăţirea calităţii muncii prin crearea unui mediu de muncă sigur şi sănătos, dezvoltarea unei culturi de 

prevenire a riscurilor profesionale. 

e) Organizarea unor întâlniri de lucru pentru analizarea problemelor de interes comun cu care se confruntă fiecare 

parte, potrivit domeniului de activitate. 

f) Sesizarea ITM Dâmboviţa cu privire la angajatori susceptibili de a utiliza persoane care prestează muncă fără a 

avea întocmite forme legale de angajare sau fără respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. 

g) Participarea la activităţi  de interes public (simpozioane, conferinţe, întâlniri cu caracter profesional). 

h) Sesizarea unor accidente susceptibile a fi accidente de muncă. 

Invitaţi să participe la şedinţa din luna noiembrie au 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 

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 

Pe agenda şedinţei din luna decembrie figurează: Informare din partea ITM D-ţa – prezentarea problemelor din 

domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în munca cu care se confruntă ITM D-ţa. 

 

Pe data de 15 noiembrie 2012, filiala CECCAR DÂMBOVIŢA reprezentată prin preşedinte Ioana Preda şi director 

executiv Doina Leuştean, au participat alături de  reprezentanţii mediului de afaceri, BRD Groupe Societe 

Generale, Raiffeisen Bank, Pagini Aurii SA, la Topul Firmelor Dâmboviţene organizat cu profesionalism de 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa. Evenimentul a oferit filialei atât prilejul  de a schimba 

impresii şi idei cu principalii beneficiari ai serviciilor oferite de membrii filialei, cât şi  împărtăşirea bucuriei de a fi 

alături de primele două firme membre CECCAR, premiate în cadrul evenimentului la categoria microintreprinderi 

în domeniul de activitate -activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal: SC ALMIH 

EXPERT SRL având ca administrator pe doamna expert contabil Aldea Mihaela- vicepreşedinte Consiliul filialei şi 

SC CONTAPREST LP SRL având ca administrator pe doamna expert contabil Ioana Preda- preşedinte Consiliul 

filialei. Colaborarea permanentă a filialei  cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, a onorat 

filiala Dâmboviţa prin acordarea Diplomei de excelenţă înmânată în cadru festiv directorului executiv al filialei, de 

către preşedintele CCIA Dâmboviţa domnul Gelu Rusescu. 

 

Pe data de 17 noiembrie a.c., sala de curs  „Theodor Ştefănescu” din incinta filialei a găzduit masa rotundă cu tema 

“Standardele internaţionale privind combaterea spălării banilor”, moderator fiind domnul prof. univ. dr. Ion 

Tănase, membru al filialei Dâmboviţa, persoană desemnată în cadrul filialei cu activitatea de raportare a 

fenomenelor privind spălarea banilor. Acţiunea a avut caracter interactiv, cei 35 membri ai filialei participanţi, 

împărtăşind din experienţa şi  cunoştinţele profesionale deţinute în urma practicilor curente. 

 

Pe data de 24 nov a.c., în aceeaşi locaţie, un număr de 41 membri ai filialei au participat la aprofundarea unui 

studiu de caz privind elaborarea unei expertize contabile având obiective legate de soluţionare unor aspecte 
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derivate din  “Impozitarea unui brevet”. Prezentarea studiului de caz a aparţinut domnului expert contabil judiciar 

Ioniţă Dumitru, fost preşedinte al Consiliului filialei, care colaborează şi sprijină în continuare acţiunile din 

Programul de activitate al filialei, contribuind la întărirea relaţiilor de colaborare dintre filială şi membri, la unitatea 

şi solidaritatea membrilor profesionişti contabili. 

 

Pe parcursul lunii noiembrie 2012, în virtutea acordului existent între filiala Dâmboviţa şi AFP Târgovişte, cu 

sprijinul permanent al domnului Director AFP Boharu Mircea şi a domnului expert contabil Cătălin Dumitru, 

membrii filialei Dâmboviţa au beneficiat de consultanţă acordată gratuit on-line, pe diverse domenii de actualitate 

cuprinzând  abordări contabile şi fiscale.  De asemenea, filiala a organizat cursuri pe domeniile: IFRS; Accesarea, 

utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene; Doctrină şi deontologie profesională; Standardul profesional 

nr. 35 privind expertiza contabilă; Expertiza contabilă.  

 

FILIALA GORJ 
1 - Întâlnire de lucru cu reprezentanţii D.G.F.P. Gorj - Filiala CECCAR Gorj a organizat în data 27 noiembrie 

2012 în sala de curs a filialei o întâlnire de lucru cu reprezentanţii D.G.F.P. Gorj, fiind prezenţi şef serviciu asistenţă 

contribuabili doamna Vlaicu Teodora, doamna Marcea Mariana, Iliuţă Rodica, doamna Pirtea Monica, doamna 

Şandru Octaviana. Au participat un număr de 53 de membrii, experţi contabili şi contabili autorizaţi. La această 

întâlnire au fost invitaţi şi reprezentanţi ai agenţilor economici din judeţ. 

S-a pus în discuţie sistemul de TVA la încasare, în forma propusă prin OG 15/2012, HG 1071/2012 si Legea 

208/2012. A fost prezentat pe scurt sistemul de TVA la încasare, s-a discutat cine va fi afectat de noul sistem: 

persoane obligate să aplice sistemul de tva la încasare, tipuri de operaţiuni care fac obiectul TVA la încasare, 

stabilirea cifrei de afaceri, notificările privind intrarea şi ieşirea din sistem. Se doreşte ca acest sistem să fie o măsură 

de simplificare şi de ajutorare a companiilor.  

O altă temă pusă în discuţie a fost legată de noul model de Decont de TVA – Declaraţia 300, prevăzut de 

Ordinul 1790/2012 şi mai ales s-a insistat pe partea finală a documentului care oferă informaţiile asupra TVA-ului şi 

asupra regulilor de exigibilitate a TVA-ului, pe determinarea datei încasării facturii: cazul plăţilor parţiale, încasarea 

prin compensare, cesiunea de creanţe, alte instrumente de plată. 
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Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii, membrii solicitând precizări privind punerea în aplicare a 

actualelor reglementări. 

Scopul acestei întruniri l-a constituit diminuarea problemelor ce apar în efectuarea de lucrări contabile şi 

întocmirea de situaţii financiare, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor cu instituţiile locale. 

2 - Cursuri pregătire profesională -Retratări contabile privind IFRS - Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în 

perioada 01 – 20 noiembrie 2012  

cursul de ,,Retratări contabile privind IFRS”, susţinut de domnul lector univ. dr. Bunea Ştefan fiind organizat în 

urma solicitărilor membrilor, majoritatea cursanţilor fiind din rândul membrilor angajaţi în marile companii 

naţionale de la nivelul judeţului nostru, companii în cadrul cărora se aplică IFRS. Cunoştinţele dobândite în cadrul 

acestui curs au fost legate de prevederile Ordinului pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt 

admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Tot în cadrul cursului s-au dezbătut şi sursele de retratări în 

aplicarea pentru prima dată a IFRS de către o entitate care a întocmit situaţii financiare conforme OMFP 3055/2009 

cu completările şi modificările ulterioare. 

S-au primit aprecieri asupra modului de organizare, fiind susţinut în condiţii optime, durata fiind suficientă şi 

orarul bine stabilit. Tehnica de predare a fost foarte bună, susţinută cu exemple practice şi studii de caz. Cursanţii 

participanţi au fost în număr de 84 de membrii activi.  

3 – Curs - Managementul pieţelor de capital, s-a desfăşurat în cadrul filialei C.E.C.C.A.R. Gorj în perioada 12  – 30 

noiembrie 2012 şi a fost susţinut de lectorul formator domnul Miricescu Emilian Constantin.  

 Acest curs a fost organizat în urma solicitărilor membrilor, ca urmare a fluctuaţiilor de pe piaţa de capital, în 

condiţiile scăderii dobânzilor la depozite bancare, persoanele fizice aflate în căutarea unor oportunităţi de 

fructificare a economiilor, având ca alternativă plasarea banilor în fonduri deschise de investiţii. În cadrul cursului s-

a studiat modalitatea de impozitare a câştigurilor obţinute de persoanele fizice din transferul dreptului de proprietate 

asupra titlurilor de participare la fonduri deschise de investiţii şi s-a evidenţiat cum o parte din acest impozit este 

transferată de la bugetul de stat către bugetele locale. 

Dezbaterile au fost utile membrilor care au apreciat la superlativ modul în care lectorul s-a prezentat pentru 

susţinerea acestui curs, iar studiile de caz au acoperit nevoile practice, fiind foarte bine documentate. La acest curs 

au participat 80 de participanţi. 

 

FILIALA HARGHITA 
 În perioada 12-15 noiembrie 2012 s-a organizat, pentru al 10-lea an consecutiv, cursul de pregătire pentru 

profesioniştii contabili din sectorul bugetar. Acţiunea a fost 

mediatizată atât în presa locală cât şi la postul TV local, la care 

d-ul Preşedinte Kanyaro Ivan a acordat un interviu, în care a 

făcut referire la importanţa activităţii de contabilitate în perioada 

de criză.  La cele 40 de ore de curs au participat 178 de 

profesionişti contabili din care 52 membrii CECCAR. Lectorii 

formatori au fost lectori CECCAR: Adriana Tudor Tiron- 

IPSAS, Kanyaro Ivan-Doctrină şi deontologie profesională şi 

reprezentanţi ai DGFP, ISJ şi Camera de conturi Harghita. 

 

 În perioada 26-29 noiembrie 2012, s-au organizat cursuri de 

pregătire profesională continuă la disciplinele : IFRS – lector 

Răpcencu Cristian, Doctrină şi deontologie profesională – lector 
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Kanyaro Ivan şi Standarde profesionale – lector Popa Aved Marta Csilla. Durata cursurilor a fost de 40 de ore la 

care au participat 104 membrii CECCAR. 

 

Pe 16 noiembrie 2012, la sediul filialei Harghita, a avut loc o întâlnire între membrii filialei şi intreprinzători din 

agricultură. S-au purtat discuţii despre problemele cu care se confruntă intreprinzătorii şi contabilii în acest 

domeniu. Directorul executiv Popa Aved Marta Csilla a făcut o scurtă prezentare a Ghidului de aplicare a 

reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii, editura CECCAR. 

În sala de curs din cadrul Filialei Harghita, în data de 21 noiembrie 2012,  a avut loc o întâlnire de lucru 

pentru experţii contabili membrii GEJ. La întâlnire au participat preşedintele filialei d-ul Kanyaro Ivan, directorul 

executiv Popa Aved Marta Csilla şi în calitate de invitat d-ul Sűkős Jozsef decanul Baroului Harghita. D-ul Sűkős 

Jozsef a prezentat o expunere cu tema Probatoriul în procesul penal şi civil, după care au urmat discuţii legate de  

problemele întâmpinate de membrii noştrii în activitatea de expertiză judiciară. 

Unul din aspectele ridicate a fost modul de selecţie a experţilor contabili judiciari în instanţă dat fiind faptul 

că sunt experţi care nu au fost numiţi la nici un caz pentru a face expertiză. Deasemenea s-a pus problema  

formulării obiectivelor, care în special la expertizele dispuse de IPJ, nu sunt clare şi concise. D-ul avocat Sűkős 

Jozsef a precizat că deşi se cunoaşte procedura de numire a experţilor există situaţii în care se ţine cont şi de 

calitatea expertizelor efectuate anterior. Problema este în mod special pentru cei care sunt înscrişi recent în GEJ. 

Referitor la stabilirea obiectivelor d-ul avocat a specificat că întradevăr sunt situaţii în care formularea obiectivelor 

este destul de dificilă, poate nu sunt formulate destul de clar dar şi avocaţii întâmpină greutăţi la folosirea 

răspunsurilor primite de la experţii contabili, acestea de multe ori fiind formulate într-un limbaj prea profesional,  ori 

avocaţii nu sunt contabili. 

În cadrul acestei întâlniri  s-au clarificat aspecte privind prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind 

îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, respectiv circulara nr. 11112/2012 privind graficul 

acţiunilor ce se vor desfăşura cu ocazia susţinerii testului în vederea înscrierii în GEJ.  

  S-a clarificat precizarea din Normele nr. 1044/2010, conform căreia experţii contabili judiciari înscrişi în GEJ 

vor fi evaluaţi o dată la doi ani în vederea continuării activităţii de expertiză contabilă judiciară (art. 14).  

Conducerea filialei a adus la cunoştinţă membrilor că evaluarea urmează să fie realizată în cadrul formelor de 

pregătire profesională continuă prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă parcurse de 

experţii contabili judiciari membrii GEJ, la disciplinele ce au tangenţă cu activitatea de expertiză contabilă judiciară. 
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FILIALA IALOMITA 
     Filiala Ialomiţa a organizat în data de 15.11.2012 începând cu ora 15,00 în 

sala de Consiliu a filialei întâlnirea de lucru cu tema “Aplicarea Noului Cod 

de Procedură Civilă în domeniul expertizelor contabile judiciare” la care a 

participat în calitate de invitat dna. Viorica Donose – Decanul Baroului de 

Avocaţi Ialomiţa. 

    Subiectul aflat pe ordinea de zi al acestei întâlniri, a fost modalitatea prin 

care membrii Baroului de avocaţi pot contribui la aplicarea prevederilor 

art.325 alin 2 al noului Cod de Procedură Civilă  în spiritul în care experţii 

contabili doresc să fie aplicat. 

             

Reprezentanţii baroului  consideră extrem de benefică aplicarea acestui 

articol în spiritul acesta, dar au reamintit că judecătorul este suveran în modul 

cum decide să aplice prevederile care nu au caracter imperativ. 

     Acţiunile au continuat prin organizarea  întâlnirii de lucru semestrială  cu 

membri filialei care au fost înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari, acţiune 

desfăşurată  în data  de 23 noiembrie  începând cu ora 14,00, în sala de 

cursuri a filialei. Au răspuns invitaţiei de a participa la această întâlnire de 

lucru care a avut tema  ”Aplicarea noului  Cod de Procedură Civilă în relaţia 

cu  experţii contabili ” , preşedintele Tribunalului Ialomiţa, dl.Traian Ionescu,  

dl.comisar  Cricu Sorin   – şef   al Biroului Investigare Fraude din cadrul IPJ 

Ialomiţa, dna. Dimitriu Violeta – director al Direcţiei expertize contabile din 

cadrul Aparatului Central,  precum şi un  număr de 43 de experţi contabili din 

cei 72 înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari. 

     Întâlnirea semestrială a Grupului experţilor judiciari, a urmărit  

informarea  asupra modului cum s-a desfăşurat activitatea acestui grup în 

perioada scursă din acest an, văzută prin prisma auditului de calitate,  de 

analizare a  comportamentului deontologic al experţilor contabili în 

derularea activităţii de expertiză contabilă judiciară văzută prin prisma 

principalilor beneficiari ai acestor lucrări, de informare  cu privire la  

modificările intervenite în Codul de Procedură Civilă. Principalele 

modificări ale acestuia au fost aduse la cunoştinţa celor prezenţi de dna. 

Dimitriu Violeta , care a sintetizat punctele care au impact asupra activităţii 

de expertiză contabilă judiciară. 

  Tot în cadrul acestei întâlniri s-au discutat şi prevederilor acordului de 

colaborare în vederea aplicării art.325 al Legii 76/2010  pentru aplicarea 

Legii 134/2010 Codul de Procedură Civilă , cu privire la relaţia instanţelor 

cu experţii în cadrul derulării proceselor . 

        

 Aceste discuţii au fost finalizate cu semnarea acordului de colaborare în 

vederea 

aplicării  prevederilor art.325 alin(2) al noului Cod de Procedură Civilă , 

acord prin intermediul căruia s-a dorit instituirea unei cutume la nivel local 
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în vederea aplicării  acestui articol de lege în spiritul dorinţei membrilor CECCAR şi pentru soluţionarea cu 

celeritate a tuturor solicitărilor primite din partea instanţelor  de judecată. 

 

FILIALA ILFOV 
In data de 27.11.2012 , la sediul CECCAR , in sala Spiridon Iacobescu, ora 14.00, Filiala CECCAR 

Ilfov,avand ca invitat special cadre de conducere si specialist de la ANAF Ilfov, a organizat un seminar , cu titlu 

gratuit, pe tema,,TVA la  INCASARE de la 01.01.2013,,la care au participat un numar de 98 de membrii ai Filialei 

CECCAR  Ilfov. Seminarul a fost moderat de presedintele filialei expert contabil  Constantin Maria , iar din partea 

ANAF au participat : Anghel Mirela -sef serviciu informatii contribuabilil, Cristea Dumitru -sef serviciu control, 

Nedelut Marinel -director contribuabili mijlocii,Melania Florea , Tololoi Mariana -sef evidenta. 

Doamna Anghel Mirela de la ANAF a prezentat modificarile aduse de OUG 15/2012 , care intra in vigoare de la 

data de 01.01.2013 , TVA la incasare va fi aplicat de toate societatiile a caror cifra de afaceri in perioafa 01.10.2011-

30.09.2012 a fost sub plafonul de 2250 000 lei , exceptie facand numai anumite societati care au fost enuntate.S-a 

prezentat modelul de jurnal de vanzari si cumparari care se va intocmi incepand cu ianuarie 2012, regulile de 

eligibilitate , respectiv data la care TVA devine eligibil in cazul facturilor de vanzari si in cazul facturilor de 

cumparari. Au fost prezentate exemple in cazul TVA aferent bunurilor de capital in situatia cand acestea se folosesc 

partial in sfera produserii de venituri impozabile sau neimpozabile din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata , 

ajustarile care intervin in asemenea situatii. 

    In urma prezentarii modificarilor din domeniul TVA incepand cu data de 01.01.2013 , membrii filialei au ridicat o 

serie de intrebari din aceasta tema la care au primit raspunsuri calificate din partea reprezentantilor ANAF .  

Au mai fost intrebari referitoare la aspecte privind modul de inregistrare in fisa de evidenta pe platitor, la modul de 

inregistare a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice , urmare a preluarii contributiilor sociale incepand cu 

data de 01.07.2012 de catre ANAF , multi persoane fizice autorizate au primit somatii cu titlu executoriu pentru 

contributii sociale, in conditiile in care acestia nu datorau aceste sume.  

Reprezentanti ANAF au luat la cunostinta de aspecte pe care le-au ridicat mebrii in urma relatiilor dintre acestia si 

reprezentanti ANAF si au raspuns la intrebarile ridicate de acestia, totodata dand solutii tehnice si la anumite 

probleme. 

De comun acord , reprezentanti ANAF impreuna cu presedintele filialei CECCAR Ilfov vazand interesul manifestat 

de participant, au stabilit sa se intalneasca periodic pentru a rezolva problemele pe care le intampina contribuabili in 

relatie cu ANAF precum si problemele pe care le intampina ANAF in real’iile cu contribuabilii si cu reprezentantii 

acestora in colectarea creantelor. 

Reprezentantii ANAF au amintit de facilitatile pe care le-au societatile care au debite mari si in momentul de fata 

sunt in imposibilitatea de a plati cum ar fi sa apeleze la amanarea la plata , in acest caz majorarile fiind mai mici si 

nu exista riscul sa se emita titluri executorii care sa faca poprire pe conturile contribuabilului. 

La finalizarea seminarului membrii au completat un chestionar pentru ca atat CECCAR cat si ANAF sa cunosca 

daca scopul acestui seminar a fost atins , iar persoanle au fost multumite de desfasurarea seminarului si mai doresc o 

noua dezbatere pe viitor.Din colectarea informatiilor la fata locului si din participarea mare a membrilor se poate 

trage concluzia ca actiunea a fost o reusita si se cere a fi permanenta in viata economica acontribuabililor si 

membrilor filialei noastre. 

  

FILIALA MARAMURES 
În data de 2 noiembrie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a 

participat la lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România – AFER, care s-au 

desfăşurat la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, ocazie cu care s-au prezentat aspecte referitoare la 
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Practici privind organizarea studiilor de doctorat în baza prevederilor 

Codului Studiilor universitare de doctorat, Organizarea şi desfăşurarea 

studiilor postuniversitare şi a celor de formare continuă, Organizarea 

modului de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat – promoţia 2012 şi a 

concursurilor de admitere pentru anul universitar 2012-2013, Informare 

asupra organizării departamentelor în facultăţile membre AFER, Informare 

asupra desfăşurării Olimpiadei naţionale a studenţilor economişti – ediţia 

2011. 

Preşedintele CECCAR Filiala Maramureş – conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin a participat la şedinţa de lucru lunară a Consiliului Consultativ 

Tripartit la nivelul judeţului Maramureş, care a avut loc în data de 27 

noiembrie la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş la care au participat: Târlea Delia – Inspector şef 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş, Onea Mircea – Consilier juridic Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Maramureş, reprezentanţi ai Confederaţiilor Patronale şi ai Confederaţiilor Sindicale din Maramureş. 

        

  

În data de 21 noiembrie preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a 

participat la reuniunea Grupului de Lucru Judeţean Maramureş din cadrul Comitetului Regional de 

Planificare a dezvoltării Transilvaniei de Nord pentru 2014-2020, organizată în cadrul Instituţiei prefectului 

judeţului Maramureş de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest. La această reuniune au participat: Bercean 

Pamfil – Subprefect, Marinescu Emil – Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Maramureş, Coşier Claudiu – Director 

general Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi reprezentanţi ai primăriilor, mediului de afaceri şi instituţii 

publice din judeţul Maramureş. 

La sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş a avut loc în data de 5 noiembrie şedinţa Comitetului 

Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională – CLDPS, ocazie cu care a avut loc 

analiza şi aprobarea Planului Local de Acţiune în Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI). La lucrările şedinţei au 

participat d-na Moldovan Ana Lucreţia – Inspector şcolar general, membrii CLDPS Maramureş, iar Filiala CECCAR 

Maramureş a fost reprezentată de dl. Cucoşel Constantin – Preşedinte. 

În luna noiembrie a fost transmisă, către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi Garda Financiară – Secţia Maramureş, lista cuprinzând 

societăţile care au fost radiate din Tabloul CECCAR Filiala Maramureş, conform Hotărârii Consiliului Filialei 

nr. 12/144/18.10.2012. Cu această ocazie s-a stabilit cu conducerea DGFP Maramureş realizarea unei întâlniri cu 

membrii Filialei CECCAR Maramureş pentru a se dezbate prevederile legale în domeniul fiscal. 

Moment aniversar pentru Uniunea Generală a Industriaşilor din România 

Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR, a marcat un eveniment important pentru mişcarea 

patronală din România – sărbătorirea a 20 de ani de la reluarea activităţii, 

eveniment sărbătorit în perioada 9 – 10 noiembrie la Poiana Braşov şi la care 

a participat preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin. 

În prima zi a întâlnirii a avut loc şedinţa Consiliului Naţional a UGIR, 

ocazie cu care s-a prezentat situaţia procesului de consolidare a structurii 

UGIR, Raportul de activitate al vicepreşedinţilor UGIR şi au fost făcute 

propuneri de îmbunătăţire a activităţii UGIR în perioada următoare. 

 Cea de-a doua zi a întâlnirii a fost dedicată sărbărorii a 20 de ani de 

activitate a UGIR şi a fost prezidată de dl. George Constantin Păunescu, 
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preşedintele UGIR care a adresat un cuvânt de bun venit tuturor participanţilor, subliniind faptul că „La aniversarea 

a 20 de ani putem fi mândri de ceea ce am făcut până în prezent”. 

În continuare, au prezentat alocuţiuni reprezentanţii organizaţiilor şi instituţiilor membre şi invitate, care au 

transmis mesaje de felicitări şi urări de succes în activitatea UGIR şi susţinere a dialogului social, astfel: Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR, Asociaţia Organizatorilor de Sloturi – 

ROMSLOT, STAR TRANSPORT CURIER, CONFINDUSTRIA ROMÂNIA, Asociaţia Oamenilor de Afaceri 

Turci – TIAD, Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii – ARACO, Consiliul Naţional al Întreprinderilor 

Private Mici şi Mijlocii din România – CNIPMMR, Cofederaţia Naţională a Patronatului Român – CNPR, Consiliul 

Economic şi Social, Patronatul Naţional Român, Casa Naţională de Pensii Publice, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministru Delegat pentru Dialog Social, 

Inspecţia Muncii, Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov, Asociaţia Producătorilor 

din Industriile Creative, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Patronatul Difuzorilor de Presă şi 

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice. 

 

Ca semn al recunoaşterii, preţuirii pentru 

deosebita activitate de promovare şi susţinere 

a mediului de afaceri românesc, preşedintele 

CECCAR, Ecaterina Necşulescu, i-a înmânat 

preşedintelui UGIR, George Constantin 

Păunescu, o diplomă de excelenţă.  

 De remarcat prezenţa la acest 

eveniment a reprezentanţilor celor două 

organisme devenite recent membre ale 

UGIR: CONFINDUSTRIA ROMÂNIA, 

reprezentată prin Preşedintele Mauro Maria 

Angelini şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri 

Turci – TIAD, reprezentată prin Preşedintele 

Omer SÜSLI.  

  

Întâlnirea membrilor GEJ cu beneficiarii de expertize contabile judiciare 

La sediul Filialei CECCAR Maramureş a fost organizată în data de 15 noiembrie de către preşedintele filialei 

împreună cu directorul executiv ec. Dan Ioana, o întâlnire cu membrii GEJ la care s-au dezbătut probleme 

referitoare la expertizele contabile judiciare şi modificările Codului de procedură civilă şi incidenţele acestora în 

activitatea de expertiză contabilă. La aceată întâlnire au fost invitaţi şi au participat reprezentanţii beneficiarilor 

expertizelor contabile judiciare, respectiv: Inspector principal Coman George – Şef Birou Serviciul de Investigare a 

Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, Comisar şef de poliţie Mare Vasile – Şef 

Serviciu Financiar din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş şi d-na Ciucă Viorica – Preşedinte 

Secţia I Civilă din cadrul Tribunalului Maramureş. 
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FILIALA MEHEDINTI 
În cursul lunii noiembrie 2012 filiala Mehedinţi a organizat două cursuri prevăzute în calendarul cursurilor pe anul 

2012 şi un seminar pe fiscalitate. 

Cursurile prevăzute în cadrul PNDPC au fost la disciplinele „ Doctrină şi deontologie profesională” şi “Audit şi 

certificare”, iar seminarul pe fiscalitate a fost organizat din dorinţa de a veni în întâmpinarea membrilor cu ultimile 

noutăţi în materie de legislaţie financiar-contabilă. 

Cursurile la disciplinele obligatorii au fost suţinute de lectori din cadrul filialei şi anume de doamna director executiv 

Moţ Monica Felicia şi de domnul preşedinte al filialei Ştiucă Florin. Prezenţa la cursuri a fost numeroasă, membrii 

filialei fiind pe deplin conştienţi de necesitatea pregătirii profesionale în vederea satisfacerii depline a interesului 

public.  

Participanţii la disciplina “Doctrină şi deontologie” au înţeles importanţa şi rolul profesiei contabile în activitatea de 

zi cu zi şi faptul că prin noţiunile pe care le cuprinde manualul contribuie la însuşirea cunoştinţelor necesare pentru 

realizarea obiectivului profesiei contabile.  

Cursul de “Audit şi certificare” a fost pe înţelesul tuturor, care, în opinia participanţilor, acoperă atât nevoile practice, 

dar este bun şi pentru viitor, s-a bazat pe proceduri practice, fiecare cursant având posibilitatea ca pentru fiecare 

procedură să-şi spună punctul de vedere, şi apoi, în funcţie de acestea stabilindu-se o opinie unică. 

Pe viitor trebuie să se pună accent pe îndeplinirea rolului auditului financiar pentru a atinge obiectivele acestuia, 

respectiv conformitatea cu regulile şi procedurile contabile, dar şi faptul că întreprinderea respectă referenţialul 

contabil. 

Ca de obicei lectorii au fost bine documentaţi, au explicat foarte bine, inteligibil, cu tehnică bună de predare, astfel 

încât toţi participanţii la curs să plece cu noţiunile bine aprofundate. 

Seminarul pe fiscalitate a fost binevenit, mai ales în perioadă când sunt atâtea modificări legislative. Seminarul 

acoperă în mod evident multe necesităţi practice în condiţiile unei legislaţii în permanentă schimbare. Prezentarea a 

fost de excepţie. S-au utilizat practici de expunere eficientă axate pe o sintetizare a problemelor de mare inters fiscal, 

exemple practice şi aserţiuni practice adecvat comentate. 

 Seminarul a ajutat în mare măsură necesităţilor de pregătire pentru toţi profesioniştii contabili implicaţi în 

diverse misiuni. 

 La toate întâlnirile pe care le-am avut în cursul lunii  noiembrie participanţii au apreciat modul cum au fost 

organizate cursurile,  condiţiile optime necesare defăşurării şi solicitudinea venită din partea executivului filialei. 

 

FILIALA  MURES 
  I. Organizarea si realizarea unui work-shop in data de 08 noiembrie 2012. Impreuna cu FSEJA din cadrul 

Universitatii Petru Maior, Tg Mures s-a realizat un work-shop cu participarea profesiei contabile din Tg. Mures, 

cadre didactice ale facultatii, masteranzi, studenti si profesori de la liceul economic din Tg Mures, liceu cu care filiala 

CECCAR Mures are incheiat un protocol de colaborare. Invitatul activitatii a fost BUNEA Stefan, directorul 

Institutului National de Pregatire Profesionala din cadrul CECCAR. 

Tema work-shop-lui a fost „Strategii ale autoritatilor de reglementare din Romania privind aplicarea IFRS”. 

Participanti: 82 de personae 
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II. - Cursuri organizate 

In perioada 02,03,04 Noiembrie 2012 s-a desfasurat cursul de 

„Expertiza contabila- Norme profesionale” la care au participat 91 de 

membrii. Lectorul invitat a fost  Conf.univ.dr. Sorin Achim de la UBB 

Cluj Napoca.  

In perioada 08,09,10,11 Noiembrie 2012 s-a desfasurat cursul de 

„IFRS- limbaj de comunicare a afacerilor” sustinut de lectorul univ.dr. 

Bunea Stefan 

Numarul participantilor 42 de membrii 

In perioada 16,17,18 Noiembrie 2012 s-a desfasurat cursul de „IFRS- tratament contabil si fiscal” sustinut de lector 

univ.dr. Rapcencu Cristian. Numarul participantilor 214  membrii. 

In perioada 01 octombrie – 14 noiembrie s-a desfasurat cursul de pregatire al examenului de aptitudini la care au 

participat 30 de stagiari inscrisi la examenul de aptitudini. 

Executia BVC a cursurilor, Lista participantilor, Fisele de evaluare si Raportul de activitate a lectorilor s-a transmis la 

Corp la termen si conform normelor prevazute. 

 

FILIALA  PRAHOVA 
Seminar de instruire organizat în colaborare cu ONPCSB - În data de 21 noiembrie 2012 a avut loc în sala de 

cursuri a filialei  seminarul de instruire organizat în colaborare cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Spălării Banilor, dedicat entităţilor raportoare.  

Lectorii seminarului au fost dl. Mircea Pascu – director Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Statistică, dna Corina 

Dragomir – şef serviciu Direcţia Supraveghere şi Control şi dl. Bogdan Muşat – analist financiar în cadrul Direcţiei 

Analiză şi Prelucrare a informaţiilor. 

La seminar au participat, pe lângă conducerea filialei şi un număr de 60 membri ai Corpului. 

Scopul seminarului a fost acela de a conştientiza ameninţările privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului, de a 

cunoaşte prevederile legislaţiei speciale în domeniu cu accent pe Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 

terorism . 
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Membrii au fost instruiţi cu privire la principalele aspecte legate de obligaţiile ce le revin pe linia prevenirii spălării 

banilor şi finanţării terorismului, în special cu privire la standardele de cunoaştere a clientului, procedurile interne de 

control, elaborarea unui sistem de management al riscului . 

Lectorii au precizat că la nivelul ONPCSB funcţionează două sisteme: unul cu acces direct din reţeaua de internet, iar 

celălalt în reţeaua interbancară. 

Facilităţile oferite : 

permit transmiterea rapidă a datelor ;  

olectează şi centralizează informaţiile mult mai rapid; 

permit întocmirea de statistici ; 

acces facil şi rapid la formularele de raportare . 

 

Beneficii: 

elimină costurile aferente transmiterii; 

reduce timpul de raportare; 

simplifică activitatea internă aferentă raportărilor; 

elimină erorile de raportare prin mijloace complexe de verificare . 

 

S-a făcut o simulare prin care s-a prezentat modalitatea de înregistrare on-line şi demonstraţii a tranzacţiilor cu 

numerar (RTN) şi a celor suspecte(RTS). 

 Membrii au salutat această iniţiativă de a organiza un astfel de seminar, deoarece informaţiile pe care le deţineau 

erau mult mai sumare, iar aplicarea lor în practică se făcea cu unele deficienţe. 

Cursuri de pregătire în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă: 

În luna noiembrie au fost organizate 3 cursuri de pregătire la următoarele discipline: 

Cursul de Doctrină şi deontologie profesională – cu o durată de 20 ore, la care au participat 83 de persoane. Acesta 

a fost organizat în perioada 05-09.11.2012 pentru pregătirea stagiarilor în vederea susţinerii examenului de aptitudini 

cât şi pentru dezvoltarea continuă a membrilor. Lector a fost dl. director executiv Iancu Ion. 

Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene –cursul a avut o durată de 20 ore şi s-a 

desfăşurat în perioada 19-22.11.2012. Cei 95 de membri prezenţi au fost încântaţi de prestaţia lectorului, dl. Jinga 

Gabriel, care le-a prezentat regimul contabil şi fiscal aplicabil subvenţiilor din fonduri externe postaderare, solicitând 

ca pe viitor în graficul cursurilor de pregătire să se regăsească disciplina predată. 

Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă – de 20 ore, care a avut loc în perioada 26-29.11.2012. Cursul a fost 

susţinut de dna Pantazi Florentina şi a avut menirea de a încuraja dezvoltarea şi creşterea în profesie. S-a prezentat în 

detaliu toate aspectele legate de gestionarea unei firme de expertiză contabilă sau de contabilitate de la începerea 

activităţii prin planificare,dezvoltare, managementul relaţîîlor cu clienţii, managementul riscurilor, pană în momentul 

în care expertul încetează activitatea sau o predă succesorilor. 
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FILIALA SALAJ 
În perioada 29.10-02.11. 2012 la Filiala CECCAR Sălaj s-a desfăşurat cursul de pregătire profesională având ca temă 

generală „Expertiza contabilă și Standardul profesional nr.35-Expertiza contabilă, ghid de aplicare discuţiile fiind 

purtate în principal pe aspectele legate de modul de desfășurare a unei expertize contabile de promtitudinea 

raspinderii la obiectivele solicitate dar si de întocmirea raportului de expertiza contabilă și managementul relaţiilor cu 

clienţii. Lectori ai cursului au fost d-na dr. ec. Breban Ludovica director executiv a filialei CECCAR și dl.lect. dr. 

Borlea Nicolae Sorin. La curs au participat un număr de 35 de membri CECCAR experţi contabili.Cursul a avut ca 

finalitate testarea paticipantilor acest test de verificare a cunostintelor fiind valabil si pentru experții contabili înscriși 

în GEJ din anul 2010. 

De asemenea, în perioada 05-06 noiembrie 2012 filiala CECCAR Sălaj a organizat un curs de pregătire pentru 

examenul de aptitudini din sesiunea noiembrie un număr de 8 membri EC stagiari, lector fiind d-na dr.ec. Ludovica 

Breban. 

De asemenea, în perioada 19-23.11.2012 în sala de Conferinte a Hotelului CatelInn din Ș imleu-Silvaniei s-a 

desfășurat cursul cu tema ”Contabilitate și control de gestiune” din cadrul PNDPC, lectori fiind dl. Dr. ec. Tamba 

Alexandru și d-na dr. ec. Breban Ludovica. La curs au participat un număr de 40 persoane membri EC și CA din 

bazinul Ș imleu-Silvaniei.Principalele probleme discutate au fost cele legate de  OMFP nr. 3055/2009  privind  

Directivele europene precum și OMFP nr.1826/2003 precizări privind unele măsuri referitoare la organizarea și 

conducerea contabilității de gestiune şi reglementarea unro măsuri financiar-fiscale. Pe toată durata cursului au 

avut loc discuţii pe această temă cursul fiind unul interactiv în care s-au discutat atât probleme legislative cât şi 

financiar-contabile pe această temă. Același curs s-a desfășurat în perioada 26-30.11.2012 în sala de curs ”Andrei 

Cosma” din cadrul filialei Sălaj pentru membrii EC și CA dar și nemebrii. 

 Din sondajele efectuate în rândul participanţilor reiese ca aceste cursuri au fost de mare folos venind în sprijinul 

profesioniştilor contabili care se confruntă zi de zi cu diverse probleme profesionale. 

 

FILIALA SATU MARE 
   Consiliul filialei şi directorul executiv au participat la Carei la o Întilnire de lucru cu membrii din zonă. Discuţiile s-

au purtat pe marginea ultimelor Hotărâri ale Consiliului Superior al Corpului, referitoare la condiţiile de acordare a 

vizei de exercitare a profesiei, constituirea fondului de garanţii, modificări privind publicitatea pentru membrii. Cei 

35 de membrii care au fost prezenţi la întâlnire au expus problemele cu care se confruntă: scăderea numărului de 

clienţi ca urmare a condiţiilor economice actuale, concurenţa pe care încă o face piaţa la negru în domeniul serviciilor 

contabile, multitudinea modificărilor legislative care încarcă activităţile de prestat, în condiţiile în care onorariile nu 

pot fi majorate. 

    Propunerile membrilor se 

referă la stăruinţe din partea 

Corpului pe lângă puterea 

legislativă, ca serviciile 

contabile să fie prestate 

numai externalizat de 

membrii CECCAR nu şi prin 

contracte de muncă. 

Diversificarea disciplinelor 

obligatorii de cursuri şi 

organizarea acestora pe plan 

local pentru careieni. 
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2. Întâlnirea de lucru din data de 14.11.2012, cu Grupul Experţilor Judiciari, la care au participat 35 de membri, a fost 

onorată de prezenţa invitaţilor: Zbona  Adrian - preşedintele Judecătoriei,Vîlcu Adriana – şef  Secţie Comercial, 

Ciorcaş Mihai  – şef  Secţie Penală a Tribunalului, Cadiş Cristina – consilier în Baroul de Avocaţi. 

   Aspectele puse în dezbatere: 

Formularea obiectivelor- când expertul contabil consideră că poate sprijini cauza, să uzeze de Cap.IV 

Consideraţii personale ale expertului contabil, unde îşi poate exprima un punct de vedere la un aspect care nu a 

fost clar relevat prin formularea obiectivului 

Numirea expertului: se face aleator dintr-o nominalizare de şase persoane înscrise în GEJ, pe care Biroul Local 

de Expertize le desemnează în funcţie de gradul de încărcare cu lucrări 

Aprobarea onorariilor: se face numai de Instanţă, nu de părţi sau avocaţi, şi este în funcţie de volumul de muncă, 

timp, şi calitatea lucrării 

Plata onorariilor de către Biroul Local de Expertize se face numai o dată pe lună din lipsă de personal; experţii 

contabili doresc decontarea imediat după aprobarea decontului de Instanţă; să nu se mai omită aprobarea 

onorariilor, iar dacă acest lucru se întâmplă expertul contabil să solicite îndreptarea erorii materiale, iar partea în 

cauză să fie obligată la plata cheltuielilor privind expertiza efectuată 

Invitaţii Întâlnirii cu GEJ,alături de directorul executiv- Grădinar Rodica 

 

 3.În data de 27.11.2012, un grup de 80 de membrii au fost invitaţi să participe la Instruirea privind plata TVA la 

încasare, organizată la sediul DGFP Satu Mare, în colaborare cu Conducerea Filialei. 
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    Directorul adj. DGFP a prezentat articole din Codul fiscal care modifică procedura plăţii TVA la bugetul statului 

ilustrate cu exemple practice, pentru a face cât mai accesibilă plata TVA la încasare; s-au prezentat şi aspecte privind 

procedura înscrierii sau ieşirii din evidenţa plătitorilor de TVA, precum şi modul de declarare. 

Dir.adj.DGFP –Maier Dan – Prezentare TVA la încasare 

 

FILIALA SIBIU 
In data de 8 noiembrie 2012, la sediul filialei CECCAR Sibiu,  a avut loc o masa rotunda cu tema: ,,Tendinte 

si optiuni in relatia PMM vs. Piata” , moderată de Florin Toma, Preşedinte al Comisiei PMM de pe lângă Consiliul 

Superior al CECCAR, Reprezentant al CECCAR în Comitetul PMM IFAC, la care au participat directorul executiv al 

filialei ec. Raymonda Hagiu, preşedintele interimar filialei CECCAR Sibiu, ec. Milica Bardasu, precum şi 19 

reprezentanţi ai PMM, din firmele reprezentative membre CECCAR. 

Dl. Florin Toma, Presedinte al Comisiei PMM de pe langa Cosniliul Superior al CECCAR, reprezentantul 

CECCAR in comitetul PMM al IFAC inca dela inceput a a precizat ca  CECCAR îşi propune sprijinirea PMM-urilor 

membre CECCAR pentru a face faţă cu succes celor mai puternice provocări actuale şi ca  filiala Sibiu  continua seria 

întâlnirilor profesionale inceputa la filiala Bucuresti, care vor avea loc în toate filialele CECCAR în perioada imediat 

următoare. A mentionat ca  scopul acestor intalniri il reprezinta indentificarea punctelor forte dar si a celor mai 

presante probleme, şi mai ales a soluţiilor necesare. În cadrul acestor interactive întâlniri profesionale vor fi trasate, în 

urma discuţiilor purtate între reprezentanţii PMM şi vorbitori, ideile fundamentale ce vor sta la baza noii strategii 

CECCAR ce va veni în sprijinul PMM-urilor cu privire la perspectiva dezvoltării unei pieţe de servicii contabile de 

calitate. 

În calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR doreşte să vină în 

sprijinul membrilor săi din rândul Practicilor Mici şi Mijlocii - reprezentate de experţi contabili, contabili autorizaţi 
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sau de către societăţile de expertiză contabilă şi contabilitate - şi se implică activ în activitatea Comitetului PMM din 

cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). 

Luarile de cuvant ale participantilor s-au referit in principal la urmatoarele probleme: 

 

importanta unitatii profesiei si nevoia de colaborare si asociere intre profesionistii contabili in piata serviciilor pentru 

asigurarea unor servicii integrate, pentru a face fata provocarilor externe si  concurentei Big Four, a provocarilor in ce 

priveste asigurarea logisticii necesare si capacitatea de atragere a tinerilor performati in firme; 

 CECCAR sa devina un consultant activ al autoritatilor pentru luarea  deciziilor de politica economica si fiscala; 

 in ce priveste punctele forte, nivelul profesional asigurat in cadrul CECCAR prin dezvoltarea profesionala contiuna, 

respectarea Codului Etic National, a standardelor profesionale reprezinta garantii si asigura increderea utilizatorilor in 

calitatea serviciilor membrilor Corpului; 

sa se efectueze o cercetare statistica pe piata serviciilor din Sibiu pentru a identifica punctele forte si cele slabe din 

piata; 

profesionistii contabili din Sibiu investesc mult in relatia cu clientii de multe ori fara plata unor onorarii insa pe 

termen lung aceasta investitie se recupereaza prin mentinerea  clientului; 

clientii care incep o afacere de regula nu sunt pregatiti ca antrepenori si de multe ori contabilul preia aceste atributii; 

necesitatea depasirii nivelului de subzistenta la care se afla cele mai multe firme de contabilitate, firmele de 

contabilitate sun mici si nu pot face fata provocarilor actualeale mediului economic; 

nevoia de sustinere a membrilor din punct de vedere juridic de catre CECCAR in eventuale litigii cu clientii sau 

organele fiscale; 

 

La final dl Florin Toma, a enumerat  principalele concluzii care s-au desprins in urma discutiilor purtate: 

Piata serviciilor contabile este dificila, onorariile sunt mici, a crescut perioada de recuperare a onorariilor. 

Identificarea unor solutii pentru apararea expertilor contabili in fata abuzurilor organelor de control din cadrul ANAF. 

Concurenta neloiala este in continuare semnificativa. 

Expertii conabili sunt coplesiti de efortul cu prestare serviciilor catre clienti datorat  instabilitatii legislative in 

domeniu si din acest motiv nu se pot concentra pentru dezvoltarea firmelor proprii. 

Schimbarile buste si neprevazute in reglemnarile fiscale si contabile implica investitii contiunue in IT pentru putea fi 

eficienti. 

Promovarea CECCAR si a importantei expertului contabil prin toate mijloacele reprezinta o necesitate. 

Asocierea firmelor membre si a cabinetelor ar putea fi o solutie in fata provocarilor pietei, nevoia unor ghiduri 

elaborate de CECCAR in acest scop. 

Implicarea mai vizibila a CECCAR in elaborarea legislatiei din domeniu fiscal si  contabil.   

Controlul de calitate, nevoia unei schimbari de ideologie in sensul evaluarii si a competentelor profesionale prin 

prisma calitatii serviciilor prestate clientilor de catre profesionistii contabili auditati.  
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Cresterea nivelului de pregatire profesionala a stagiarilor viitori membri, punerea accentului pe latura practica a 

pregatirii acestora in perioada de stagiu. 

Cresterea legaturii cu mediul de afaceri, incheierea de parteneriate.  

 

Evenimentul s-a desfasurat conform programului, atat in ce priveste orarul (14,30-18,30), participantii inscrisi la 

eveniment cat si tematica. Participantii au apreciat in mod deosebit dezbaterile ca fiind foarte interesante si utile in ce 

priveste obiectivul propus: sprijinirea PMM-urilor membre CECCAR pentru a face fata cu succes celor mai puternice 

provocari actuale.   

 

FILIALA TELEORMAN 
Toamna se numără…………. acţiunile la Filiala Teleorman 

Luna noiembrie a fost o lună marcată de acţiuni diverse, pe care le redăm cronologic: 

07 noiembrie 2012 -  începând cu ora 1400 in sala de cursuri a filialei Teleorman a avut loc intalnirea profesionala, 

cu  tema „Ordonanţa de Guvern nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 621 din 29 august 2012 ”, la care au participat 60 de profesionişti 

contabili, reprezentantul Directiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman, preşedintele filialei dna. Sabina 

Urecheanu, auditorul de calitate Alexandru Georgescu, directorul executiv Georgeta Voinea. 

 

Dna Sabina Urecheanu a realizat o sinteza a OG nr. 15/2012 cu 

prezentarea  principalelor caracteristici privind sistemul TVA la 

incasare, care rezidă din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 

15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal si anume: 

Aplicabilitate obligatorie - Persoane impozabile inregistrate in 

scopuri de TVA conform art. 153 cu sediul activitatii in Romania si 

cifra de afaceri in anul    

precedent mai mica de 2.250.000 lei.  

Data aplicarii -prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 

urmator. 

Persoanele impozabile cu sediul in Romania care se inregistreaza ca 

platitoare de TVA in cursul anului. Data aplicarii - data inregistrarii 

in scopuri de TVA; 

b) Exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate termenul de interventie; 

c) Exceptii de la aplicare; 

d) Operatiuni pentru care persoanele care au obligatia aplicarii sistemului sunt exceptate; 

e) Reguli pentru facturi emise inainte de intrarea in sistem; 

f) Reguli pentru facturi emise inainte de iesirea din sistem; 

g)Determinarea taxei aferente  incasarii contravalorii integrale sau partiale livrarii/prestarii; 

h)Procedura deducerii; 

La intrebarile puse de participanţi a răspuns ec. Daniel Toma şef serviciu la DGFP Teleorman, intervenţii pertinente 

au fost făcute şi de presedintele filialei şi multi alti participanţi realizând împreună un veritabil schimb de informaţii, 

percepţii şi  sugestii. S-a desprins concluzia că introducerea acestui sistem nu va ajuta prea mult mediul de afaceri, 

întrucat plata TVA la incasare va fi numai o amânare a plăţii şi nu o scutire sau reducere. Cei prezenti au propus ca 

toate bancile să menţioneze concret numele platitorului, numarul si data facturii achitate, codul fiscal si platitorul, etc. 

 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            34 

Curierul filialelor 

Noiembrie  2012, Nr. 11/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            35 

Curierul filialelor 

Au mai fost dezbătute aspecte 

şi cazuri particulare rezultate in 

urma reţinerii impozitului pe 

venitul din arendă si concluzia 

a fost că si această noutate a 

dus la complicarea situţiilor 

financiare a ale entităţilor şi cu 

certitudine şi ale 

administratiilor fiscale. 

 

In ultima parte a intalnirii 

directorul executiv Georgeta 

Voinea a prezentat activitatea 

filialei realizata in luna 

precedentă şi a făcut precizări 

cu privire la organizarea 

sesiuni de testare pentru inscrierea in Grupul expertilor judiciari, precum şi informarea cu privire la Hotărârea 

Consiliului Superior nr. 12/262 din 22 martie 2012, prin care au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei 

activităţilor profesionale ale membrilor Corpului care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013, dovada înscrierii în 

Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele şi 

alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii acestora, a parafei cu valabilitate 

anuală.  

A solicitat membrilor care doresc sa obtină parafa inscripţionată cu anul 2013 de la începutul anului să întreprindă 

toate demersurile necesare pentru a primi viza de lucru pentru anul 2013 încă de la sfârşitul anului curent, respectiv 

decembrie 2012, cu indeplinirea conditiilor obligatorii si cumulative  (plata în întregime a cotizaţiilor fixe şi 

variabile, depunerea Raportului anual de 

activitate şi a anexelor acestuia, efectuarea 

cursurilor de pregătire profesională continuă 

pentru anul 2012). 

 

16 noiembrie 2012 - În perioada 15-16 

noiembrie 2012  la Alexandria s-au 

desfăşurat  manifestările prilejuite de  Zilele 

Bibliotecii Judeţene “Marin Preda” din 

Teleorman, in parteneriat cu Consiliul 

Judetean Teleorman, Primaria municipiului 

Alexandria şi cu Biblioteca Judeteană 

“Ştefan Bănulescu” Ialomita.  

În data de 16 noiembrie filiala Teleorman a 

CECCAR a participat in cadrul acestor 

manifestări alaturi de alte edituri din ţară, cu 

un stand de carte pe care Editura CECCAR 

le-a adus in atentia publicului in anul 2012. 
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Georgeta Voinea directorul executiv al 

filialei Teleorman, înainte de a incepe 

prezentarea publicatiilor editate de 

CECCAR in anul 2012, a adus la 

cunostiinţa celor prezenti in sala mare 

a bibliotecii judetene, marea pierdere 

suferită anul acesta de Corpul 

Expertilor Contabili si Contabililor 

Autorizati  din Romania, prin 

dispariţia prematură dintre noi a  

domnului  Presedinte prof. univ. 

dr.Marin Toma, care a avut grijă ca un 

mare vizionar, in anul 2011 la 

implinirea a 90 de ani de la înfiinţarea 

CECCAR, a  chemat timpul in ajutor 

şi fară a pierde din vedere tot ce a fost 

relevant şi pozitiv in toată istoria 

contabilităţii din ţara noastră, a scos de 

sub lumina tiparului cartea omagiala 

„Drumuri prin memoria profesiei 

contabile”  

 

 

Şi tot domnia sa, in anul 2012 inainte de plecarea in lunga călătorie fără 

întoarcere, a mai venit in sprijinul celor interesaţi cu publicaţiile “Iniţiere în 

auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi”, ediţie revizuită şi adăugită 

precum şi cu Abecedarul financiar – contabil al întreprinzătorului.  

După prezentarea publicaţilor aflate in stand, am pus un accent deosebit pe 

lucrarea GHIDUL de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în 

domeniul agriculturii, care a fost extrem de bine primit de vizitatori având in 

vedere zona preponderent agricolă a judeţului Teleorman.  

Cele două televiziuni locale prezente la acest eveniment, au şi speculat acest lucru şi au realizat reportaje ample cu 

privire la aceasta lucrare, in baza interviului acordat de directorul executiv Georgeta Voinea.  
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22 - 30 noiembrie  - In perioada 22 noiembrie -30 noiembrie în sala de cursuri a filialei s-a desfăşurat cursul de IFRS 

susţinut de prof univ. dr. Corina Dumitru formator CECCAR.  

 

La curs au participat 60 de membri, care au primit informaţii cu 

privire la problemele semnificative care prezintă interes pentru 

profesia din ţara noastră respectiv: 

(a) Cadrul Conceptual ca teorie normativă a IFRS, atât pentru 

făuritorii de standarde contabile, cât şi pentru utilizatori; 

(b) Reţeaua de standarde ca referenţial pentru organizarea şi 

funcţionarea contabilităţii; 

(c ) Tratamente contabile relevante privind: situaţiile financiare şi 

prezentarea informaţiilor; activele imobilizate;  instrumente 

financiare;standarde referitoare la activitatea de exploatare; 

impozitul pe profit;  

(d) politicile contabile: criterii de selectare a politicilor, tratamente 

contabile privind modificările de politici contabile şi corectarea 

erorilor IAS 8; 

(e ) prezentarea, analiza financiară şi interpretarea informaţiilor consolidate în situaţiile financiare: contabilitatea de 

grup: IAS 27, 28 şi 31 

(f) tratamentele contabile specifice adoptării pentru prima dată a IFRS-urilor; 

(g) prezentarea de studii de caz axate pe structurile calitative recunoscute în situaţiile financiare: active, datorii, 

capitaluri proprii, venituri, cheltuieli, contribuţii şi distribuţii de capitaluri proprii în relaţiile cu proprietarii. În cadrul 

studiilor de caz vor fi evidenţiate în mod special, recursul sau nonrecursul la planul de conturi. 

 În toate cazurile s-au facut referiri concrete la practicile contabile din ţara noastră.  

Membri participanti la curs, au apreciat in mod deosebit modul de expunere si calitatea cursului. 

23 noiembrie 2012  - Ziua economistului si ziua profesorului de economie  
Cu aceasta ocazie filiala Teleorman a CECCAR in parteneriat cu doua licee din oraşul Alexandria, care au clase de 

profil economic, au organizat in sala de cursuri a filialei, manifestarea intitulată “Orientari de perspectivă pentru 

elevii de la clasele cu profil economic”.  

La această actiune au participat 10 cadre didactice si 30 de elevi de la cele doua şcoli, presedintele filialei dna Sabina 

Urecheanu, directorul executiv Georgeta Voinea, sef birou evidenta Tablou- Mariana Beşteală şi şef birou stagiu si 

DPC Ramona Roman. 

 

Cu aceasta ocazie, dna prof. Adina-Cristina Druga şefa catedrei de Ştiinţe economice de la Grupul Şcolar Agricol 

Alexandria şi-a exprimat satisfacţia de a sărbătorii împreună ziua care simbolizează virtuţile profesiei de economist, 
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aşa cum s-au afirmat ele de-a lungul timpului şi cum se 

manifestă în prezent, printr-o angajare puternică si 

competentă pentru rezolvarea marilor probleme cu care 

se confruntă societatea. 

In continuare Popescu Alexandru- elev in clasa a XII-a 

si laureat la olimpiada de Economie  a ocupat  locul 3 pe 

ţară, a prezentat referatul intitulat “Pledoarie pentru o 

profesie de succes”.  

Presedintele filialei si directorul executiv, au adresat 

mesaje de felicitare cadrelor didactice prezente in sală şi 

au facut o ampla prezentare a CECCAR si a  profesiei 

contabile, au mentionat că este o mândrie să faci parte 

din breasla profesioniştilor contabili din România. 

Directorul executiv a adresat provocarea elevilor ca 

dupa terminarea liceului ca o continuitate, să aibă in 

vedere inscrierea la examenul de acces la stagiu.  

 

FILIALA VALCEA 

Marti 27 noiembrie 2012 ora 10,00, a avut loc la sediul Directiei Finantelor Publice Valcea, seminarul de fiscalitate , 

prima sesiune de informare publica pe tema aplicarii sistemului taxei pe valoarea adaugata (TVA) la incasare , 

incepand cu 1 ianuarie 2013. Acest seminar a fost organizat in colaborare cu specialistii si lectorii din cadrul DGFP 

Valcea. La aceasta intalnire au fost prezenti nu numai experti contabili si contabili autorizati, dar si administratori, 

contabili sefi, economisti, contabili si specialisti din institutiile statului , patroni si directori de societati comerciale . 

In cadrul dezbaterilor pe langa prezentare noilor reglementari in domeniu, lectorii au dat lamuriri participantilor la 

intrebarile adresate, iar propunerile facute vor fi inaintate forurilor centrale pentru solutionarea lor operativa. 

      S-a stabilit de comun acord, o noua intalnire pe aceeasi tema pentru data de 4 decembrie 2012, tot la sediul DGFP 

Valcea . 

 

In cursul lunii noiembrie in sala de curs de la sediul filialei, s-a desfasurat conform Programului national de 

dezvoltare profesionala continua, cursul de pregatire profesionala pentru membrii Gestiunea unui cabinet de expert 

contabil si Controlul de calitate intr-un cabinet de expert contabil , la care au participat 92 de experti contabili .  

 

Luni, 26 noiembrie a avut loc la Biroul Local de Expertize Tehnice si Contabile de pe langa Tribunalul Valcea, 

intalnirea de lucru cu sefa BLETC, la care au participat experti contabili judiciari, directorul executiv al filialei si 

auditorul de calitate al filialei CECCAR .S-au purtat discutii in principal despre lista expertilor contabili judiciari, 

numirea preferentiala a anumitor experti, respectarea optiunilor acestora si repartizarea nepreferentiala a dispunerii 

efectuarii expertizelor judiciare, dar si faptul ca mai exista cazuri cand se depune expertiza contabila si nu se vireaza 

onorariul provizoriu .Toti participantii au fost de acord ca rezolvarea problemelor ridicate nu se poate realiza decat 

colaborand permanent, organizand periodic astfel de  intalniri de lucru . 

 

  Am incheiat un Protocol de colaborare  intre Camera de Comert si Industrie Valcea si filiala CECCAR Valcea , in 

vederea dezvoltarii spiritului antreprenorial, a sustinerii unei economii de piata functionala, a reducerii barierelor 

administrative, asigurand astfel sustinerea dezvoltarii mediului de afaceri din judetul Valcea, avand la baza elemente 

comune .  
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01 noiembrie 2012- 30 noiembrie 2012 

Hotărârea Guvernului nr. 1071 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată în Monitorul 

Oficial nr. 753 din 8 noiembrie 2012. 

 

Actul normativ aduce precizari importante in ceea ce priveste aplicarea sistemului de TVA la incasare, obligatoriu 

de la 1 ianuarie 2013 pentru contribuabilii a caror cifra de afaceri nu depaseste suma de 2.500.000 lei.  

 

Astfel, potrivit acestor prevederi, persoana impozabila a cărei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 – 30 

septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu data 

de 1 ianuarie 2013, dacă la această data este inregistrată in scopuri de TVA si nu face parte dintr-un grup fiscal unic. 

 

De asemenea, în situatia în care persoana impozabila a cărei cifra de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 

septembrie 2012 inclusiv nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, dar nu mai este înregistrată in scopuri de TVA la 

data de 31 decembrie 2012, ca urmare a anularii inregistrarii in scopuri de TVA sau face parte dintr-un grup fiscal 

unic, aceasta nu va mai fi inregistrata de organele fiscale competente in Registrul persoanelor care aplica sistemul 

TVA la incasare ori va fi radiata din acest registru, daca a fost deja inregistrata. 

 

In schimb, vor aplica sistemul de TVA la incasare incepand cu a doua perioadă fiscala a anului 2013, persoanele 

impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA dupa data de 30 septembrie 2012, exclusiv, a caror cifra de 

afaceri nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA pana la finele anului 

2012 si care nu fac parte dintr-un grup fiscal unic. 

 

Actul normativ mai precizează că incepand cu data de 1 ianuarie 2013, persoanele impozabile care se inregistreaza 

in scopuri de TVA au obligatia sa aplice sistemul TVA la incasare de la data inregistrarii in scopuri de TVA.  

In acelasi timp, HG nr. 1071/2012 stabileste cu exactitate si categoriile de contribuabili, care nu pot aplica noul 

sistem de TVA, chiar daca cifra de afaceri realizata este inferioara plafonului de 2,5 milioane de lei.  

 

HG nr. 1071/2012 clarifica si metoda prin care se determina cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru 

calculul plafonului de 2.250.000 lei. Astfel, cifra de afaceri se determina pe baza datelor raportate in deconturile de 

TVA.  

 

Potrivit Codului fiscal, in sistemul TVA la incasare, exigibilitatea taxei intervine la data incasarii contravalorii 

integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii. 

 

Normele de aplicare prevăd că prin incasarea contravalorii livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii se intelege 

orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida pentru aceste operatiuni de la beneficiarul sau 

ori de la un tert, precum: 

plata in bani, 

plata in natura, 

compensarea, 

cesiunea de creante, 

utilizarea unor instrumente de plata. 

De asemenea, Normele arata ca livrarile de bunuri/prestarile de servicii a căror contravaloare este incasata partial 
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sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la alte categorii de 

beneficiari decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului 

TVA la incasare. 

Nu sunt considerate incasari/plati in numerar sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al 

furnizorului/prestatorului”, mai stipuleaza Normele de aplicare a Codului fiscal. 

 

In acelasi timp, Normele mai prevad ca prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare exclude 

de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar de la:  

beneficiari persoane juridice, 

persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, 

persoane fizice autorizate, 

liber-profesionisti si 

asocieri fara personalitate juridica. 

Guvernul clarifică prin noul act normativ si cum se stabileste data platii/incasarii operatiunilor, in functie de metoda 

de plata. 

 

Totodata, actul normativ detaliaza regulile privind intrarea/iesirea din sistemul TVA la incasare, precum si 

inregistrarea/radierea din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. 

 

Mai mult decat atat, prin dispoziţiile HG nr. 1071/2012 se precizeaza ca Finantele urmeaza sa aprobe un Ghid pentru 

aplicarea sistemului TVA la incasare, care urmeaza sa reuneasca intr-un singur document toate prevederile legale din 

Codul fiscal, din prezentele norme, precum si din normele procedurale, necesare in cazul operatiunilor care intra sub 

incidenta sistemului TVA la incasare, oferind totodata exemple practice si explicatii in legatura cu prevederile legale. 

2. Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea 

Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii  a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 

783 din 21 noiembrie 2012.  

Legea aproba OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si 

mijlocii, cu modificări si completări. 

Programul Mihail  Kogălniceanu este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare şi de stimulare a 

dezvoltării I.M.M.-urilor, constând în acordarea unei linii de credit cu dobânda total subventionată şi/sau, dupa caz, 

garantarea creditului de către stat. Programul vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, 

pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an in vederea desfasurarii activitatii, cu posibilitatea prelungirii 

in conditiile prevazute de norme, fara a depasi durata programului. 

Cele mai importante modificari aduse de  legea de aprobare se refera la: 

Valoarea maxima a liniei de credit acordate se majoreaza de la 125.000 lei/I.M.M./an la 400.000 lei/I.M.M./an. 

Până în prezent dobânda aferentă liniilor de credit acordate în cadrul Programului era parţial subventionată. Noua 

lege permite subvenţionarea dobânzii în proporţie de 100% pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an din 

soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile programului. 

Noua lege acordă posibilitatea beneficiarilor Programului de a accesa facilităţile oferite în cadrul programului atat 

cumulat, cat si separat, fie accesand subventia si/sau garantia, fie exclusiv garantia de stat. Pana in prezent 

mecanismul reglementat permitea accesarea garantiei numai impreuna cu obtinerea subventiei de dobanda. 

Valoarea garantiei poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului. 

Se renunta la conditia privind constituirea de garantii colaterale in proportie de cel putin 40% in completarea garantiei 

acordate de FNGCIMM in numele si in contul statului, stabilindu-se ca beneficiarul are obligatia de a prezenta 
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institutiei de credit finantatoare garantii colaterale in functie de normele proprii de creditare ale acesteia. 

Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform prevederilor noului Cod civil, in favoarea statului roman, o 

ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, 

valabila pana la stingerea creantelor datorate de acesta in baza contractului de garantare, in limita liniei de credit 

contractate. 

Noua lege introduce prevederea ca intre institutia de credit finantatoare, beneficiarul programului si statul roman, prin 

Ministerul Finantelor Publice F.N.G.C.I.M.M., se incheie o conventie prin care se stabileste ca institutia de credit 

finantatoare, fara a solicita consimtamantul beneficiarului, va urma instructiunile prin care statul roman dispune de 

sumele aflate in cont. 

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului 

TVA la incasare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din 26 noiembrie 2012.  

Ghidul isi propune sa ofere contribuabililor o imagine cuprinzatoare necesara aplicarii de catre acestia a sistemului 

TVA la incasare, prin reunirea prevederilor legale din Codul fiscal, din normele metodologice de aplicare a Codului 

fiscal, din OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, precum si din ordine ale presedintelui 

ANAF. 

In acest sens, ghidul cuprinde explicatii, comentarii, exemplificari care contribuie la o mai buna intelegere a textelor 

legale referitoare la sistemul TVA la incasare, realizand si o coroborare intre diferite articole din cod si din norme. 

4. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1790/2012 pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata“ a fost publicat în Monitorul 

Oficial al Romaniei nr. 791 din 26 noiembrie 2012. 

Actul normativ aproba noul model al formularului Decont de taxa pe valoarea adaugata, care se va utiliza incepand cu 

declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013. 

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care efectueaza in perioada de raportare numai operatiuni in 

interiorul tarii pot opta pentru completarea formularului de decont simplificat, prin bifarea casutei corespunzatoare 

din programul de asistenta pus la dispozitie pe pagina de internet a ANAF. 

Modificarile la declaratia 300 sunt necesare in vederea punerii in aplicare a sistemului TVA la incasare. 

 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului si 

continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii 

regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 795 din 27 

noiembrie 2012 . 

Actul normativ aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare fiscale: 

(096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de 

scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal”; 

“Decizie privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la 

art. 152 din Codul fiscal”. 

Formularul (096) “Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii 

regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in 

scopuri de TVA, care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de 

afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul 

de scutire prevazut de Codul fiscal (35.000 euro, in echivalent lei). 

Formularul se utilizeaza si in situatiile prevazute la art. II alin. (1) lit. e) si f) din OUG nr. 24/2012 pentru modificarea 

si completarea Codului fiscal, respectiv pentru solicitarile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA din anul 2012 

Formularul se depune la organul fiscal competent, in termenul prevazut de lege. 
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