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„Profesia contabilă mai puternică şi unită decât oricând, prin competenţă, 

comportament etic exemplar şi calitatea superioară a serviciilor” 

 

 

Ne aflăm la finalul lunii decembrie 2012, în preajma Sfintei Sărbători a Crăciunului şi a 

Anului Nou, când, potrivit unei binecuvântate tradiţii, noi, fiii şi fiicele pământului românesc, ne 

simţim mai strâns legaţi unii de ceilalţi, întru împlinirea aspiraţiilor comune de progres şi 

prosperitate. Crăciunul este, pentru noi toţi, o sărbătoare a bucuriei, a destinelor unite sub semnul 

crezurilor noastre naţionale, reafirmându-ne, astfel, virtuţile umane cele mai de preţ ale întregii 

societăţi româneşti. 

Suntem mai horărâţi ca oricând să nu ne lăsăm copleşiţi de greutăţi şi să ducem mai departe, 

îmbogăţind continuu, ceea ce ne-au lăsat moştenire înaintaşii şi ceea ce am creat noi, cei de astăzi, 

pentru prezentul oamenilor ţării şi pentru generaţiile care ne vor urma. Sunt sentimentele generoase 

proiectate asupra anului care se sfârşeşte şi asupra celui care va veni, valorile profesiei noastre 

contabile, aşa cum s-au afirmat şi se afirmă în spaţiul nostru naţional şi la scară internaţională. 

 

Omagiu-legământ celui care a fost şi rămâne liderul, colegul şi prietenul nostru, prof. 

univ. dr. Marin Toma 

Anul pe care-l încheiem a fost marcat de ireparabila pierdere, de extrem de dureroasa 

despărţire de cel care a reprezentat şi reprezintă, pentru membrii CECCAR, pentru colegii noştri din 

străinătate, un simbol, o personalitate de excepţie, care a avut viziunea, curajul şi întreaga 

determinare de a aduce contribuţia cea mai mare, decisivă la renaşterea organizaţiei noastre 

profesionale, la afirmarea contabililor români în ţară şi peste hotare, ca o comunitate puternică, 

generatoare de valoare adăugată, potrivit exigenţelor superioare ale tranziţiei la economia de piaţă, 

ale vremurilor dificile pe care le trăim. 

Preşedintele Marin Toma a definit – în maniera conceptuală, practică, managerială care-i era 

proprie – cele trei etape de dezvoltare a CECCAR, de la renaştere la construcţia instituţională până 

la maturizare şi înnobilare, astfel încât am fost şi suntem capabili să evaluăm corect evoluţia 

economiei româneşti postdecembriste şi a economiei mondiale în ultimele două decenii şi să facem, 

astfel, faţă multor şi desebit de severelor provocări ale unei perioade istorice extrem de frământate. 

O mare importanţă a avut şi are faptul că profesorul Toma a intuit, încă din faza incipientă a crizei 

globale, cauzele de fond ale acesteia şi ne-a pregătit penrtru a o contracara cu mijloacele noastre 

profesionale specifice şi cu determinările unui autentic spirit patriotic, ale responsabilităţii faţă de 

tot ceea ce reprezintă valorile naţionale, valorile umaniste.  

Aşa cum avea să o reconfirme şi congresul nostru din septembrie 2012 – la care s-au dezbătut 

aprofundat, cu o largă şi reprezentativă participare internaţională, temele esenţiale ale guvernanţei 

corporative – cauzele de adâncime ale crizei globale constau în încălcarea principiilor şi regulilor 

economiei de piaţă funcţionale, a mecanismelor de gestionare a riscurilor, ceea ce a provocat un lanţ 
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Ne vom putea îndeplini aceşti parametri profesionali şi morali doar în măsura 

în care vom fi fideli principiului educaţiei permanente, susţinut de CECCAR, cu 

toate forţele de care dispune – umane, materiale, logistice, manageriale – pentru a ne 

completa şi aprofunda cunoştinţele prin participarea la acţiunile gestionate de 

organizaţia noastră profesională cel puţin 40 ore/an. Ne obligă la aceasta calitatea de 

membru al unui organism profesional cu o nedezminţită reputaţie internă şi 

internaţională, decis să respecte necondiţionat „decalogul” lăsat moştenire de 

preşedintele nostru, profesorul Marin Toma, un „decalog”, cum îl numea dânsul, 

definitoriu pentru fiecare coleg, pentru breasla noastră în întregul ei:  bun 

cunoscător al standardelor şi reglementărilor din domeniu;  mereu deschis noului, 

adversar horărât al conformismului şi stagnării;  devotat până la sacrificiu 

intereselor şi valorilor promovate de CECCAR;  capabil să reprezinte cu cinste 

Corpul nostru profesional în orice mediu şi în orice împrejurare;  exponent al 

spiritului de iniţiativă;  stăpân pe toate elementele care vizează organizarea şi 

exercitarea profesiei contabile;  gestionar experimentat al dreptului la replică în 

apărarea intereselor dezirabile personale şi ale comunităţii noastre profesionale;  

preocupat permanent să nu se afle în conflict de interese şi în situaţii de 

incompatibilitate;  practicant consecvent al unui management corespunzător 

timpurilor în care trăim;  capabil să organizeze şi să administreze eficent bunurile 

de care dispunem. Este un „decalog” străbătut de ceea ce numim conştiinţa datoriei 

faţă de tot ceea ce presupune practicarea profesiei contabile. Sunt repere ale 

răspunderii faţă de profesie, în tot ceea ce întreprindem, bazându-ne pe argumente, 

pe forţa convingerilor noastre, potenţate, la rândul lor, de cunoaştere, de experienţă, 

de bun-simţ şi de bună-cuviinţă. Suntem, astfel, credincioşi armoniei dintre ceea ce 

gândim, ceea ce spunem şi ceea ce facem. 

 

Expertiza care generează schimbările în bine 

Ne aflăm nu numai la confluenţa anilor 2012-2013, ci şi la începutul unui ciclu 

electoral, cu tot ceea ce presupune acest moment în plan politic, economic şi social. 

Ca organizaţie profesională apolitică, CECCAR consideră că noul Parlament al 

României şi Guvernul pe care-l va desemna au datoria de a se situa permanent, 

necondiţionat, în serviciul public al tuturor cetăţenilor ţării, în slujba interesului 

naţional. Programul care va fi validat de noul Legislativ se cere subordonat nu 

numai imperativelor acestei perioade, ci şi strategiilor pe termen mediu şi lung, 

subordonate procesului de integrare europeană, reducerii decalajelor faţă de ţările 

dezvoltate, asigurându-se acel nivel de stabilitate şi de predictibilitate fără de care 

meduiul de afaceri nu se poate manifesta din plin şi cu rezultate optime. 

În controversa privind procesele de reglementare-dereglementare, poziţia 

CECCAR este limpede definită: se impune a se alege dreapta măsură pe care înseşi 

legile democraţiei o caracterizează, respectiv nici mai multă şi nici mai puţină 

libertate de acţiune decât cea care nu aduce prejudicii celorlalţi. Din această 

perspectivă, sunt multe de pus la punct în materie de legislaţie, în special în ceea ce 

priveşte exercitarea profesiilor liberale în care se integrează organic cea a noastră, a 

contabililor experţi şi autorizaţi. CECCAR are puncte de vedere fundamentate, clar 
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de derapaje grave în pieţele financiare, cu efecte devastatoare asupra majorităţii 

populaţiei din ţările afectate, mai ales prin creşterea exacerbată a rolului economiei 

nominale în dauna celei reale. 

Prin analizele sale deosebit de nuanţate, de o mare fineţe ştiinţifică şi prin 

soluţiile novatoare pe care le-a promovat în conducerea CECCAR, la scara întregii 

comunităţi economico-financiare din România şi în structurile regionale, comunitare 

şi mondiale ale profesiei contabile, în care a fost membru şi lider unanim 

recunoscut, profesorul Toma ne-a ajutat să punem în practică, într-un spirit cu 

adevărat creativ, modalităţi de acţiune care ne-au permis nouă şi clienţilor noştri să 

răspundem unor complicate şi complexe situaţii. În acest fel, ne-am dovedit a fi un 

factor esenţial în sprijinirea întreprinzătorilor, în special a celor mici şi mijlocii, în 

promovarea bunelor practici, în aplicarea unor măsuri proactive, anticiclice – 

singurele care pot atenua şi elimina efectele distructive ale crizei globale, acutizate 

de mult prea persistentele dezechilibre interne. 

Pe temeiul unor asemenea realităţi, la despărţirea de preşedintele Marin Toma, 

noi – cu toţii – ne-am asumat legământul de a-i urma pilda, de a continua şi a duce 

mai departe opera sa eminamente constructivă, sursă permanentă de inspiraţie 

profesională şi etică. Sub semnul acestui legământ ne-am desfăşurat activitatea în 

2012; sub acelaşi semn vom păşi în noul an, decişi să nu facem niciun compromis în 

raport cu comandamentele fundamentale ale profesiei contabile, pe care le-a 

încrustat, definitiv, pe frontispiciul CECCAR: asigurarea formării profesionale 

continue; promovarea unui comportament exemplar; ridicarea permanentă a calităţii 

serviciilor prestate clienţilor noştri. 

 

Onestitate, profesionalism, bun-simţ, bună-cuviinţă 

Ne aflăm, noi, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, puternic motivaţi să 

ridicăm la un nivel calitativ superior, serviciile prestate, potrivit înaltului grad de 

pregătire şi conştiinţei răspunderilor care ne permit să sprijinim companiile pe care 

le servim în vederea depăşirii, în timp cât mai scurt, a dificultăţilor crizei actuale şi 

înscrierii lor pe traiectoria unei activităţi eficiente, profitabile. 

Nu putem împărtăşi, sub niciun motiv, pesimismul şi defetismul unor analişti şi 

politicieni care ne prorocesc o veşnică înapoiere economică şi socială, cantonarea la 

periferia Uniunii Europene, a spaţiului euro-atlantic, ca paravan pentru propria lor 

neputinţă şi ca pretext pentru renunţarea la demnitatea naţională, la activism 

profesional şi civic. De aceea, CECCAR veghează nu numai la acurateţea, rigoarea, 

veridicitatea raportărilor financiar-contabile, prin promovarea serviciilor integrate, ci 

şi la extinderea practicii consultării calificate, sincere a întreprinzătorilor, contabilii 

experţi şi autorizaţi dovedindu-se, astfel, sfetnici de nădejde, confidenţi de 

nedezminţit, ceea ce le conferă şi statutul de creatori de valori sustenabile, de 

furnizori ai încrederii în capacitatea omului de afaceri român de a se adapta noilor 

cerinţe interne şi externe de ordin economic şi social. În acest mod, împreună cu 

clienţii noştri, găsim cele mai bune soluţii la problemele curente şi la cele strategice, 

soluţii benefice şi pentru comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea, de la scară 

locală până la scara întregii ţări. 
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conturate, pentru o gamă largă de reglementări referitoare la îmbunătăţirea unor 

prevederi ale Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, a actelor normative 

privind supravegherea şi sistemul de impozitare, stimulentele necesare pentru 

relansarea sănătoasă a activităţii economice, raporturile fireşti dintre sectorul public 

şi cel privat. Orice măsură care va veni, efectiv, în sprijinul mediului de afaceri va 

avea susţinerea necesară din partea CECCAR. 

În acelaşi timp, considerăm ca o obligaţie de prim ordin a autorităţilor publice 

să-şi perfecţioneze mecanismele de decizie, propriul personal, punându-l exclusiv în 

slujba contribuabililor, a cetăţenilor, începând cu nivelul de pregătire şi terminând cu 

comportamentul civilizat faţă de cei care – în calitatea lor de plătitori oneşti ai 

taxelor şi impozitelor – le asigură locurile de muncă. Nu mai putem permite ca 

birocratismul, închistarea, incompetenţa, amatorismul, bunul plac, obţinerea de 

avantaje nemeritate şi comiterea actelor de corupţie, deficitul de politeţe, de omenie 

să distorsioneze politicile publice, procesul de gestionare democratică a statului 

român.  

Să veghem, deci, împreună la apărarea şi menţinerea sănătăţii economiei 

româneşti, într-un real parteneriat public-privat, la respectarea strictă a legilor ţării, 

la apărarea şi promovarea interesului public, a binelui comun. Acesta este mesajul 

post-electoral pe care CECCAR îl transmite noului Parlament şi noului Guvern, cu 

convingerea că, tot împreună, autorităţile publice şi structurile societăţii civile vom 

reuşi să facem faţă provocărilor unui viitor marcat – în lumea în care trăim – de mari 

pericole şi ameninţări, de incertitudini şi de nevoia unor opţiuni tranşante, bazate pe 

solidaritate. Sunt premise să fim, cu toţii, un factor de schimbare în bine în toate 

domeniile vieţii noastre politice, economice, sociale. 

 

xxxx 

 

Tezaurul de înţelepciune populară păstrează, la loc de seamă, şi cunoscuta 

zicală „Apa trece, pietrele rămân”, o zicală care – adaptată vremurilor grele 

provocate de criza globală – ne inspiră şi ne întăreşte în convingerea că stă în 

puterea noastră să determinăm depăşirea cu succes a imenselor dificultăţi cu care ne 

confruntăm, iar naţiunea română va continua să dăinuie pe acest spaţiu dăruit de 

Dumnezeu, afirmându-şi, tot mai puternic, vocaţia sa constructivă de creatoare a 

unor nepieritoare valori ale civilizaţiei şi culturii universale. Este principala idee a 

mesajului pe care vi-l adresăm, dragi colegi şi dragi compatrioţi, odată cu urarea 

caldă, din adâncul inimii, de a obţine noi şi tot mai mari împliniri în viaţa personală, 

în profesie, în tot ceea ce înseamnă trai decent şi viaţă demnă. 

La Mulţi Ani, dragi şi stimaţi colegi contabili! 
 

 

CONDUCEREA CECCAR 
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CECCAR IN PRESA 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 

1 - În  zilele de  04.12.2012 si  05.12.2012 au  avut loc întâlnirile lunare cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  

Arad,  locatia  sala  ,,Dimitrie  Camenita’’  a  filialei  C.E.C.C.A.R.  Arad. La  această  întâlnire au  participat în ziua 

de 04.12.2012 – 131  si  in  05.12.2012 – 120   membri. 

 D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae a făcut o informare asupra activitătii desfăsurată de executivul 

filialei în luna noiembrie, a  prezentat  Norma  1500/2009  completata  si  modificata  prin  Hotararea  nr.12/270  din  

06  septembrie  2012  a  Consiliului  Superior  al  C.E.C.C.A.R.  privind  acordarea  vizei  de  lucru  pentru  anul  

2013.   

 În partea a doua a întâlnirii d-nul Popa Vasile Ioan - consilier superior în cadrul D.G.F.P. Arad, lector – 

formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale: 

 Ordin nr. 1790 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont 

de taxă pe valoarea adăugată"; Ordin   nr. 1519 din 19 noiembrie 2012; ORDIN   Nr. 1768 din 16 noiembrie 2012 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, 

în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal; Ordin   nr. 1525 din 21 noiembrie 

2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru 

Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi a formularului 

"Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1 a) la Ordinul 

ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995; Ordin   nr. 1714 din  6 noiembrie 2012 pentru aprobarea 
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Curierul filialelor 

procedurii de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale, precum şi a unor formulare pentru 

aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la încasare 

 Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitând precizări privind punerea în aplicare a 

actualelor reglementări. 

 

2 - În  data de  04.12.2012  C.E.C.C.A.R. filiala Arad împreună cu D.G.F.P. Arad si  C.C.I.A. Arad a 

organizat un seminar cu tema „ Sistemul TVA la încasare ’’, desfăsurat la sala Complexul Expozitional al C.C.I.A. 

Arad.  

Cuvântul de deschidere al acestui seminar a fost dat de Marius Drăgănescu-director executiv al DGFP Arad, 

care a adus multumiri CECCAR filiala Arad, respectiv membrilor pentru sprijinul si colaborarea între cele doua 

institutii si CCIA Arad pentru punerea la dispozitie a salii pentru a organiza acest seminar cu particparea larga a 

membrilor CECCAR cât si contabili din entităti economice ale judetului Arad. 

D-nul presedinte Horga Petru a arătat  că membri filialei Arad  urmare  a  unei  colaborari  din  D.G.F.P. 

Arad, prin  programul  de  intruniri  lunare  beneficiaza  de  consultatii  gratuite  privind  reglementarile  din  

domeniul  fiscal  si  asigurari  sociale, consultatii  acordate  de  specialistii  D.G.F.P.  Arad. D-nul  presedinte  

Nicolae  Bacanu  in  cuvantul  sau  arata  buna  colaborare  intre  institutiile  oragnizatoare  ale  acestui  eveniment  

si  in  special  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad, aratand  ca  protocolul  semnat intre  cele  doua  institutii  functioneaza  

in  beneficiul  membrilor  atat  ai  Camerei  cat  si  ai  Corpului. 

Coordonatorii  acestui  seminar  au fost  d-nul Horga Petru –presedinte CECCAR Arad, d-nul Lector  

formator  Popa Vasile Ioan- consilier superior în cadrul D.G.F.P. Arad, d-na Horga Florina- referent D.G.F.P., d-na 

Fabian Svetlana consilier superior în cadrul D.G.F.P. Arad si d-na David Adina  consilier superior în cadrul 
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D.G.F.P. Arad,  au participat 550 de persoane, membri CECCAR cât si economisti din sectorul public si privat.  

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, 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 gestionarea 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 
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sau din oficiu. 

In continuarea 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. 

ParticipantiI au reactionat  la cele prezentate prin comentarii, întrebări care au generat dezbateri si 

controverse.  

 

 

FILIALA CECCAR BACAU 

 
1 - In data de 05 decembrie 2012, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

seminarul cu tema:  „Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile" la care a participat dl.Bulinschi Marcel – 

Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau, dl.Păstrăv Constantin - Director executiv şi dl. Schiopu Mihai – auditor 

de calitate in cadrul filialei. In deschiderea seminarului dl. Preşedinte Bulinschi Marcel a reliefat importanţa auditului 

de calitate in cadrul organismului profesional, iar dl. Director executiv Păstrav Constantin a prezentat principalele 

modificari aduse standardului 35 revizuit căt si etapele ce trebuiesc parcurse de experţii contabili pentru a accede in 

grupul GEJ. In continuare dl. Şchiopu Mihai a prezentat demersul deontologic privind organizarea şi gestiunea unui 

cabinet de expertiză contabilă/contabilitate in vederea pregatirii pentru auditul de calitate an 2013, pentru membrii 

cuprinsi in programul auditului de calitate. 

 

2 - In data de 05 decembrie 2012, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

Masa rotundă cu tema:  Sistemul de TVA la incasare/modificare/completare sau abrogare ?  avându-i ca moderatori 

p e 
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dl.Bulinschi Marcel – Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau  şi dl. Pastrav Constantin - Director executiv. 

Intalnirea s-a dovedit extem de utilă atât prin materialele prezentate cât şi prin întrebările formulate de participanţi şi 

răspunsurile primite. 

 

  

3 - In data de 09 decembrie 2012, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

ceremonia de  Depunere a juramantului profesionistilor contabili avându-i ca invitati pe dl.Bulinschi Marcel – 

Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau,  dl. Pastrav Constantin - Director executiv, d-na Pop Felicia Elena – 

Presedinte Comisia de Disciplina si d-na Solomon Tatiana – membru titular – secretar Comisia de Disciplina. 

Prin depunerea jurămantului profesioniştii contabili s-au angajat să aplice corect şi fără părtinire legile ţării să 

respecte prevederile profesionale privind conduita si etica, să păstreze secretul profesional şi să ducă la indeplinire 

indatoririle care le revin. D-l preşedinte Bulinschi Marcel a menţionat faptul că in acest an promoţia este compusă 

mai ales din tineri dar are convingerea că noii veniţi vor face faţă.Un profesionist contabil are foarte multe misiuni, 

de la ţinerea contabilităţii pănă la expertizele contabile judiciare, la consultanţa financiar contabilă etc.CECCAR a 

făcut eforturi pentru creşterea calităţii serviciilor contabile, astfel toate misiunile contabile au cate un standard 

profesional la bază. Preşedintele filialei a ţinut să-i facă atenţi pe noii veniţi asupra păstrării unităţii profesiei fără de 
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care nu vor reuşi să performeze. A urmat ceremonia de depunere a jurămantului conform careia candidaţii la calitatea 

de expert contabil şi contabil autorizat, au stat in picioare cu mana in dreptul inimii, au rostit jurămantul impreuna cu 

preşedintele filialei, care a tinut mana dreapta pe biblie, după care fiecare nou membru al filialei a depus jurămantul 

scris si semnat care va fi ataşat la dosarul personal. Preşedintele filialei a incheiat ceremonia de depunere a 

jurămantului şi a ţinut să aminteasca noilor profesionişti ca ceea ce-i aşteaptă in acest domeniu nu este foarte uşor, iar 

implinirile se vor vedea mai tărziu. Pasul facut la intrarea in profesie este unul spre o multime infinita de probleme, 

dar care vor aduce o satisfacţie, pe măsura ce vor fi rezolvate. In incheiere D-l preşedinte le-a dorit noilor colegi să nu 

ajunga la ,, Comisia de Disciplina” pentru ca primul auditor de calitate in profesie este chiar profesionistul. 

Respectarea standardelor si normelor este singura conditie a moralitatii si a eticii in profesia contabilă. Intalnirea s-a 

bucurat de deplina apreciere a participantilor prin tema întâlnirii, una de maxima actualitate şi importanţă. 
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FILIALA CECCAR BIHOR 
 

 În luna decembrie 2012, la filiala CECCAR Bihor au avut loc şase seminarii de pregătire profesională cu 

tema „Sistemul TVA la încasare” aplicabil de la 01.01.2013. 

 Seminariile s-au desfășurat la sediul filialei, participanții fiind atât membri ai Corpului - experți contabili și 

contabili autorizați, cât și invitați din afara instituției. Lectorul seminariilor a fost dna Berce Magdalena din cadrul 

D.G.F.P. Bihor. Lista problemelor discutate a cuprins modificările aduse Legii nr.571/2003 – Codul fiscal și a 

OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum și a normelor metodologice de aplicare a celor două acte 

normative menționate mai sus. 

 Participanții, în număr de peste 900, au menționat faptul că aceste întâlniri sunt foarte bine venite pentru o 

cât mai bună informare și cunoaștere a modificărilor ce vor surveni începând cu 1 ianuarie 2013, a prevederilor 

normative din domeniul fiscal. 

 Tot în această lună s-au mai desfășurat două cursuri cu tema Standarde profesionale emise de 

Corp,deontologie şi Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă. La aceste cursuri au participat peste 150 de 

membrii iar în calitate de lector  a fost directorul executiv al filialei. 

 Finalul întâlnirilor a fost un prilej de urări pentru cei prezenți, în preajma sărbătorilor de iarnă. 
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FILIALA CECCAR  CARAS SEVERIN 

 
Ultima zi a anului este, totdeauna, o luna de bilant, cu bune si rele, cu invataminte pentru viitor, o luna aparte. 

Se spune ca asa cum iti faci patul asa vei dormi. Am aplicat aceasta zicala si in munca filialei, cu deosebirea ca am 

intreprins actiuni care ne vor ajuta, nu “sa dormim” ci sa desfasuram activitatea in etapa urmatoare cu randament 

maxim. 

Intilnirea cu directorii, organizata, directorul general, in zilele premergatoare sarbatorii de Craciun, ca idée a fost 

stresanta pentru noi, directorii: raportul de activitate amplu, deplasarea dificila, renuntarea la viata personala in 

aceste zile si etc…. 

Dar, tot raul e spre bine. Scoaterea din amalgamul de probleme zilnice si inca in acel décor de poveste, a fost gura 

de oxigen necesara pentru mintea si trupul nostru. 

Cel putin eu asa am simtit. 

Cu ocazia intocmirii raportului am rememorat evenimentele petrecute in viata filialei in anul 2012 care a fost un an 

greu, un an negru, un an scos din tipare. Si totusi cu toate ca evenimentul trist si neasteptat pentru noi ne-a marcat 

sufletele si, de ce sa nu spunem, ne-a depusolat, parca ne-a dat si puteri sa mergem mai departe pe linia luminoasa 

lasata in urma de presedintele CECCAR Toma Marin. 

Doamna director general, Daniela Vulcan, in credinta ei dirza, ne-a calauzit pasii nesiguri pe parcursul acestui an 

tumultuos si ne-a prezentat, intr-o maniera personala, inconfundabila, starea CECCAR la acest moment de bilant. 

Fiecare cuvint rostit a intrat in mintea si sufletul nostru. 

Mentinerea si dezvoltarea CECCAR, construirea brand-ului de EXPERT CONTABIL si responsabilitatea sociala 

sunt cele trei paliere-actiuni pentru care trebuie sa ne aducem efortul in realizarea lor, noi, filialele, ca un tot ce de 

fapt suntem. 

“IMPREUNA CONSTRUIM IMPERII” si “DISCIPLINA SI AUTODISCIPLINA” au devenit motto-ul activitatii 

noastre viitoare. 

Doamna presedinte interimar, d-na Necsulescu Ecaterina ne-a intarit convingerea ca activitatea nostra este 

apreciata de organele executive, ca acestea se bazeaza ca programul de activitate pe temen scurt si, mai mult, cel de 

perspectiva este pe miini competente. 

Testarea cu care s-a incheiat intilnirea de lucru in sala de sedinte ne-a pus pe ginduri, pe noi, ca oameni: oare ne 

cunoastem indeajuns, oare, necunoscindu-ne adevarata fire, sau neascultind mesajele ce le primim de la 

subconstient actionam gresit, in defavoarea nostra in primul rind? Am retinut ca binele ni-l facem noi, alungind 

gindurile urite, rele, renuntind sa schimbam firea celor din jur si transformindu-ne noi insine. Cum, prin ce metode: 

vom vedea. Cred ca e un inceput sa privim cu ochi buni tot si toate ce ne inconjoara si sa avem credinta ca putem 

realiza tot ce ne propunem daca vrem. 

Intilnirea de lucru cu directorii, organizata impecabil, a reconfirmat faptul ca suntem “MAREA FAMILIE 

CECCAR” si suntem mindri ca facem parte din ea. 

Insigna cu “eu sunt SMART” va sta in dreptul inimilor nostre, ne va reaminti sa zimbim mereu, si vom explica 

celor ce vor zimbi la vederea ei ca expertii contabili sunt SMART, adica sunt: 

S de la Specialist: specialistul care a obţinut cea mai înaltă calificare profesională în ţara sa şi care are acces 

neîngrădit la toateactivităţile care compun profesia contabilă; 

M de la Măsurabil: măsurarea aptitudinilor profesionale, calitatea serviciilor şi etica sunt măsurate şi evaluate 

anual de CECCAR pe baza căreia i se acordă viză anuală de exercitare a profesiei; 

A de la Ambiţios: indiferent de problemele de ordin legislativ sau generate de criză, Expertul contabil se 

mobilizează să dea tot ce are mai bun, pentru proprii clienţi şi potenţiali clienţi, se perfecţionează şi îşi dezvoltă 

continuu aptitudinile; 
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R de la Realizabil: dacă este Ambiţios, orice este legat de profesia contabilă şi viaţa unei întreprinderi pentru el 

este Realizabil; 

T de la Termene: în munca sa totul se referă şi se rezumă la Termene, care sunt respectate cu stricteţe, dovadă 

disciplina cultivată pe toată durata de pregătire activă în profesie; (asa cum le-a definit d-na Daniela Vulcan, 

director general CECCAR) 

Spun cu mindrie, pentru toti cititorii: Sunt Expert Contabil, sunt SMART. 

 

 

FILIALA CECCAR CONSTANTA 

 

 
 În data de 13 decembrie 2012, absolvenții examenului de aptitudini pentru dobândirea calității profesionale 

de expert contabil, sesiunea noiembrie 2012, au depus, în cadru festiv, Jurământul față de Corp.  

 Acțiunea organizată de filială a fost găzduită de hotel Ibis din Constanța.  

 Au fost invitați să participe la această manifestare toți absolvenții acestui examen ( 103 profesioniști 

contabili ). Dintre aceștia au fost prezenți la festivitate un numar de 85 absolvenți ai examenului de aptitudini. 

 Deschiderea evenimentului împreună cu urarea de bun venit în rândul marii familii a profesioniștilor 
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contabili a fost făcută de președintele filialei Constanța, conf. univ. dr. Mihu Stefan, alături de ceilalti membri ai 

Consiliului filialei. Lista participanților la acest eveniment a fost completată din partea executivului filialei de 

directorul executiv și șeful biroului stagiu și DPC precum și membrii ai Comisiei de disciplină. Au mai participat 

la festivitate și membri ai filialei Constanța care au dorit să onoreze acest eveniment. 

 Pe parcursul desfășurării  manifestării participanților le-au fost transmise informații privind: viața și 

activitatea filialei constănțene, evenimentele care au avut loc în anul 2012 pentru fililala, principiile etice 

fundmentale ale profesiei contabile. Totodată, în acest cadru, a fost difuzat și prezentat filmul documentar 

cuprinzând imagini din timpul desfășurarii Zilei Naționale a Contabilului Român din 21 septembrie 2012 dedicat 

memoriei fostului președinte C.E.C.C.A.R, prof. univ. dr. Marin Toma.  

 O echipă a postului de televiziune TV Neptun a fost prezentă la eveniment, prilej cu care președintele filialei, 

dl Mihu Ștefan a făcut cunoscut evenimentul prin faptul că acest act întărește responsabilitatea membrilor care 

devin astfel legați de profesie și de apărarea principiilor Codului etic național al profesioniștilor contabili. 

 Totodată, dl Mihu Ștefan a făcut și câteva referiri profesionale privind informații de actualitate față de care 

profesioniștii contabili sunt implicați direct sau indirect prin relațiile comerciale pe care le au cu utilizatorii de 

servicii contabile: nivelul taxelor locale în anul 2013. În contextul agitației mediatice privind iminenta majorare a 

impozitelor și taxelor locale din 2013, Dl Mihu Ștefan a informat ca în anul 2013 – chiar dacă legislația fiscală 

permite iar atributul modificării cuantumului acestora este al consiliilor locale - nivelul taxelor locale în 2013 

pentru municipiul Constanța nu va fi modificat.   

 Cei prezenți au apreciat importanța evenimentului considerându-l un reper pe viitor  în activitatea 

profesională. 
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 Un reportaj despre acest eveniment a fost difuzat în emisiunea Reporter a postului de televiziune TV Neptun 

din data de 13 noiembrie 2012.  

 

FILIALA CECCAR COVASNA 

 
În urma mesei rotunde cu tema „Tendinţe şi opţiuni în relaţia PMM vs. Piaţă” organizat de Filiala 

CECCAR Braşov din data de 07.12.2012, moderat de d-l Florin Toma – Preşedinte al Comisiei PMM de lângă CS 

CECCAR, bogat în informaţii şi un conţinut profesional foarte bun respectiv al concluziilor trase s-a hotărât 

organizarea unei mese rotunde cu membrii Filialei Covasna. La această masă rotundă având ca temă „Sprijinirea 

şi dezvoltarea sectorului IMM prin implicarea factorilor tuturor structurilor instituţionale antrenate în 

dezvoltarea culturii antreprenoriale” au fost invitaţi membrii filialei (nr. de 67 membrii), Preşedintele Asociaţiei 

Oamenilor de Afaceri din judeţ împreună cu un grup reprezentativ de întreprinzători (în nr. de 5 oameni de afaceri), 

Preşedintele CCI Covasna respectiv directorul adjunct al AJOFM Jud. Covasna. 

Organizarea acestei întâlniri a fost necesar şi oportun pentru informarea membrilor asupra sarcinilor ce ne revin pe 

piaţa serviciilor contabile, care sunt necesitățile mediului de afaceri vizavi cu profesia contabilă şi informarea 

asupra concluziilor de la întâlnirea din Braşov din 7.12.2012. 

Astfel, în data de 11 decembrie 2012 la sediul filialei a avut loc această dezbatere profesională – Mediul de 

afaceri vs. Piaţa contabilă. După prezentarea temei şi scopul acestei întâlniri din partea Preşedintelui Filialei 
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Covasna au început dezbaterile şi luările de cuvânt. 

În luările de cuvânt vorbitorii au fost pertinenţi atât la întrebări cât şi la răspunsuri, a fost o adevărată schimb de 

opinii care s-a întins pe un interval de timp de aproape 4 ore. 

 

Concluzionând părerile întreprinzătorilor prezenţi la această masă rotundă au fost următoarele: 

Doresc colaboratori bine pregătiţi profesional în executarea serviciilor contabile şi a raportărilor fiscale folosind 

chiar sintagma „vrem să dormim liniştiţi”, 

Atenţie mai mare consultaţiilor profesionale şi găsirea unor soluţii în luarea deciziilor corecte, 

Întreprinzătorii cu afaceri mari de succes au făcut chiar recomandări experţilor contabili ca în viitor să reducă 

numărul de clienţi şi să acorde o atenţie mai sporită clienţilor cu afaceri viabile, 

Întreprinzătorii cu afaceri mai modeste în luările de cuvânt au cerut din partea profesioniştilor contabili mai 

multă consultanţă, servicii integrate şi complete de contabilitate din cauză că aceste afaceri mici nu au 

resurse financiare pentru tehnici, specialişti respectiv cunoştinţe profesionale, 

Credem că profesioniștii contabili au înţeles cerinţele pieţei şi mai ales ce însemnă percepţia clientului asupra 

Decembrie  2012, Nr. 12 / 2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            23 

Curierul filialelor 

serviciilor noastre. Dacă reuşim să fim înţeleşi şi să traducem informaţiile de pe situaţiile financiare, ar afla 

că suntem colaboratorii care creează şi profit.   

În încheiere şi profesioniştii contabili prezenţi în luările de cuvânt au cerut reprezentanților oamenilor de afaceri 

să acorde o atenţie mai mare pregătirii antreprenoriale a membrilor săi. 

În final la ambele întâlniri (Braşov, Sf. Gheorghe) s-a concluzionat că excesul de reglementări din economia 

naţională actuală constituie o mare problemă atât pentru mediul de afaceri cât şi pentru profesia în sine. Pentru a 

face faţă acestei provocări şi asigurarea calităţii serviciilor contabile trebuie ţinut cont de dorinţa tot mai des 

manifestat de membrii, ca mai multe cabinete contabile şi de expertiză contabilă individuale precum şi societăţi 

comerciale de contabilitate şi expertiză contabile deja înfiinţate, să se asocieze în scopul exercitării în comun al 

activităţii şi asigurării accesului permanent al clienţilor lor la serviciile integrate şi complete de contabilitate.   

Reprezentantul AJOFM d-l Teglas Ferenc a ţinut o scurtă prezentare al programului structural Leonardo da Vinci 

care vizează schimburi de experienţe profesionale în ţările membre UE. 
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FILIALA CECCAR DAMBOVITA 

 
În perioada 4-7 decembrie 2012, filiala Dâmboviţa a CECCAR a participat la Salonul Editorial “Ion Heliade 

Rădulescu”,  Ediţia a XI-a. 

 

Cuvântul de deschidere a revenit conf. univ. dr. Erich Agnes, director al Bibliotecii Judeţene “I.H. 

Rădulescu”. Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost reprezentat prin vicepreşedinte Gabriel Grozavu, fiind rostite 

alocuţiuni şi din partea Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Dâmboviţa, 

Universităţii “Valahia” din Târgovişte, Societăţii Scriitorilor Târgovişteni. 

Din partea filialei Dâmboviţa a CECCAR,  a participat la deschiderea evenimentului, o delegaţie formată din 

Ioana Preda – preşedinte Consiliul filialei, Şuşu Gina – membru în Consiliul filialei, directorul executiv al filialei 

Doina Leuştean şi şeful biroului administrativ Anda Drosu. 
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Editura CECCAR,  a fost prezentă prin intermediul filialei, alături de un număr de 19 edituri, instituţii 

editoare şi distribuitori participanţi la Salonul editorial. Standul de carte al filialei a prezentat, publicaţii de maximă 

actualitate, pentru o gamă diversificată de utilizatori din domeniul financiar contabil şi de afaceri. Printre acestea, se 

numără: “Abecedarul financiar-contabil al întreprinzătorului”, „Contabilitatea şi fiscalitatea imobilizărilor corporale  

de la A la Z”, „Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii”, „Ghid de utilizare a 

ISA-urilor în auditarea IMM”, „IFRS”, „Iniţiere în auditul situaţiilor financiare”, „Libertate şi conformitate în 

standardele şi reglementările contabile”, etc. 

 

Publicul care a vizitat standul de carte al filialei a fost format din elevi, studenţi, profesionişti contabili, 

economişti, cadre didactice, dar şi alte categorii socio-profesionale, cărora, directorul executiv al filialei le-a 

prezentat sumarul fiecărei publicaţii. 

Prin intermediul postului  de televiziune MDI TV, directorul executiv al filialei a prezentat publicului larg, în 

cadrul unui interviu, fiecare noutate editorială. Un loc aparte l-a ocupat publicaţia “Abecedarul financiar-contabil al 
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întreprinzătorului” avându-l ca autor pe regretatul fondator şi Preşedinte CECCAR, mentor al profesiei contabile, 

Prof. univ. dr. Marin Toma. Lucrarea a fost recomandată ca un veritabil ghid al întreprinzătorului privat, experienţa 

şi valoarea profesională a autorului recomandând-o atât mediului de afaceri cât şi elevilor, studenţilor, tinerilor 

economişti, etc. Formatul extrem de accesibil a fost menţionat ca avantaj, flexibilitatea consultării oferind modalităţi 

suplimentare de valorificare în orice moment, la orice destinaţie. 

Pentru rolul activ pe care l-a avut în cadrul Salonului Editorial, Editura CECCAR a primit felicitări atât din 

partea organizatorilor, cât şi din partea  oficialităţilor locale şi a publicului. 

  
Pe data de 5 decembrie a.c., Editura CECCAR a lansat la Târgovişte,  volumul “Contabilitatea şi 

fiscalitatea imobilizărilor corporale de la A la Z. Speţe şi exemple rezolvate”, semnată Cristian Rapcencu.  

Autorul a avut alături colectivul filialei Dâmboviţa, printre care, preşedintele Consiliul filialei Ioana Preda, Gina 

Şuşu membru în Consiliul filialei, Elena Costache cenzor al filialei, Doina Leuştean director executiv al filialei, 

echipa executivului, profesionişti contabili membri ai filialei, dar şi un public divers format din elevi, studenţi, cadre 

didactice, profesionişti contabili din economie,  autori de carte. 

 

Decembrie  2012, Nr. 12 / 2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            27 

Curierul filialelor 

Evenimentul a fost dominat de emoţie, cultura organizaţională specifică CECCAR, punându-şi amprenta 

asupra distincţiei şi solemnităţii cu care echipa filialei Dâmboviţa şi-a întâmpinat publicul.  Într-o atmosferă destinsă 

şi un mediu profesional autentic, directorul executiv al filialei a prezentat biografia autorului, subliniind cu emoţia şi 

respectul cuvenit, rolul deosebit de important pe care regretatul  Preşedinte CECCAR prof. univ. dr. Marin Toma,  l-

a avut în crearea Editurii CECCAR şi totodată, sprijinul pe care l-a oferit autorului Cristian Rapcencu pentru 

editarea volumului    “Contabilitatea şi fiscalitatea imobilizărilor corporale de la A la Z”. 

 

Stilul academic, prestanţa şi profesionalismul autorului au fascinat publicul, întrebările găsindu-şi răspunsuri 

originale, bazate pe raţionamente profesionale şi o foarte atentă documentare. 

Având în vedere interesul manifestat de tinerii participanţi faţă de profesia contabilă, directorul executiv al 

filialei a prezentat condiţiile de acces la profesie, arătându-şi totodată disponibilitatea de a-i întâmpina pe cei 

interesaţi şi la sediul filialei, individual sau în grupuri organizate în cadrul unităţilor de învăţământ, pentru ca filiala 

să le poată oferi sprijinul de care au nevoie pentru pregătirea temeinică a examenului de admitere la profesia de 

expert contabil. 

La finalul manifestării participanţii au exprimat aprecieri favorabile, împărtăşind bucuria participării şi 

satisfacţia deţinerii unei publicaţii ce poartă autograful autorului, dar şi interesul faţă de materialele publicitare 

oferite de Corp. De asemenea, tinerii participanţi au exprimat propunerea ca CECCAR să sprijine dotarea Bibliotecii 

Judeţene cu publicaţii CECCAR, acestea fiindu-le necesare documentării pe baza bibliografiei indicate de unităţile 

de învăţământ de pe plan local. 

  
Pe data de 6 decembrie a.c., Consiliul filialei Dâmboviţa a CECCAR, profesionişti contabili membri ai 

filialei sau salariaţi în economia locală, elevi şi studenţi, au  participat la Conferinţa organizată de Consiliul judeţean 

Dâmboviţa în parteneriat cu Biblioteca judeţeană “Ion Heliade Rădulescu” din Târgovişte, cu tema   “Actualitatea 

fenomenului modernizării în România” . 

Manifestarea a abordat în mod evident o temă de actualitate, organizarea fiind ireproşabilă, prestaţia 

participanţilor la un înalt nivel calitativ. Ca semn distinctiv, evenimentul a reunit personalităţi ale mediului academic 

care au prezentat studii şi cercetări cu caracter preponderent istoric, dezbaterile fiind extrem de interesante. 

 Filiala Dâmboviţa a CECCAR a fost prezentă cu tema “Rolul şi contribuţia CECCAR la modernizarea 

României” susţinută de Doina Leuştean director executiv al filialei. 

Întrucât despre CECCAR şi fenomenul modernizării se poate spune foarte mult, sintetizăm succint câteva 

idei împărtăşite publicului, în cadrul acţiunii menţionate: 

“….Domeniul economic, la a cărui dezvoltare profesia contabilă gestionată de CECCAR aduce o contribuţie 

deosebită, prin calitatea  superioară a serviciilor contabile oferite. Consultanţa financiar-contabilă acordată în mod 

responsabil clientului, informaţiile financiar-contabile reflectate fidel în situaţiile financiare, stabilirea corectă a 

obligaţiilor faţă de salariaţi şi bugetul statului, fundamentarea corectă a indicatorilor pe baza cărora se acordă 

finanţare, etc., constituie premisele unor decizii  optime, care au ca rezultat crearea de plusvaloare generatoare a  

dezvoltării, atât la nivel micro cât şi la nivel macroeconomic. Domeniul cultural, centrat pe cele trei comandamente 

fundamentale ale profesiei contabile: educaţia, etica şi calitatea.  Ne amintim desigur că, în anul 2010, Congresul 

profesiei contabile din România s-a desfăşurat militând “Pentru o nouă cultură în profesia contabilă”. În profesia 

contabilă gestionată de CECCAR, educaţia, etica şi calitatea nu sunt doar concepte declarative. Experţii contabili şi 

contabilii autorizaţi dovedesc anual menţinerea competenţelor profesionale deţinute la intrarea în profesie, printr-un 

proces continuu de educaţie verificabilă, desfăşurat pe baza unui standard de educaţie elaborat conform uzanţelor 

interne şi internaţionale ale profesiei.  Serviciile oferite publicului de către membrii CECCAR sunt monitorizate de 

organismul profesional CECCAR atât sub aspectul aplicării standardelor profesionale cât şi sub aspectul respectării 

principiilor etice fundamentale. Principiile etice fundamentale (Integritate; Obiectivitate; Competenţă profesională şi 
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prudenţă;  Confidenţialitate; Profesionismul; Respect faţă de normele tehnice şi profesionale; Independenţă în cazul 

liber-profesioniştilor contabili) sunt înglobate în comportamentul, atitudinea şi raţionamentele profesionale ale 

profesionistului membru CECCAR. Cultura profesionistului contabil gestionat de CECCAR  înglobează atât o latură 

tehnică, cât şi o latură care ţine de doctrina şi deontologia profesiei contabile.  Toate componentele converg către 

bunele practici. CECCAR nu este un univers închis, ci un sistem deschis, capabil să pună la dispoziţia celor interesaţi, 

colecţii de ghiduri, manuale, publicaţii de specialitate cu un spectru larg de documentare. Manifestările ştiinţifice, 

seminariile, congresele,   articolele de specialitate, sunt deopotrivă dovezi ale contribuţiei CECCAR la promovarea 

fenomenului modernizării României. Relaţiile internaţionale ale CECCAR sunt de asemenea expresia contribuţiei 

CECCAR la moderrnizarea României. Ne amintim că CECCAR este membru IFAC, FEE, dar şi al unor organisme şi 

organizaţii regionale, ceea ce a permis ca profesia contabilă din România să asimileze din valorile internaţionale şi 

europene ale profesiei contabile, din uzanţele internaţionale ale acesteia, dar să şi disemineze rezultate şi experienţe 

favorabile specifice profesiei contabile din ţara noastră.  Şi în domeniul social CECCAR are un rol deosebit de 

important în modernizarea României.  Pledăm cu argumente în favoarea acestei  idei tocmai plecând de la vocaţia 

profesie contabile: aceea de a  servi interesul public. Profesia contabilă este singura profesie care este remunerată de 

către un sigur client sau angajator, dar ale cărei servicii sunt utilizate de către ansamblul utilizatorilor serviciilor 

contabile: investitori, finanţatori, furnizori, creditori, stat, salariaţi, etc.  De calitatea serviciilor oferite de 

profesionistul contabil depinde în ce măsură investiţia este corect remunerată, în ce măsură investitorul poate 

cunoaşte dacă îşi poate recupera investiţia, banca poate aprecia în ce măsură îşi poare recupera creditul acordat, statul 

poate avea asigurări că îşi va încasa sumele ce alimentează bugetul consolidat, salariaţii că îşi vor păstra locul de 

muncă, furnizorii  că au un partener cu activitate perenă, etc. Prin calitatea serviciilor oferite de membrii săi, 

CECCAR contribuie la bunăstarea tuturor, dar şi la bunăstarea salariaţilor din cabinetele de profil sau a familiilor 

acestora. Sugestiv este şi domeniul administrativ-patrimonial. CECCAR gestionează şi reprezintă profesia 

contabilă din România   prin cele 42 filiale teritoriale, toate fiind independente din punct de vedere al spaţiului locativ 

administrativ. Toate aceste sedii administrative dispun de bibliotecă, punct de documentare, sală de curs, birouri 

administrative, ceea ce contribuie în mod evident la  conceptul fenomenului modernizării în cadrul fiecărei 

comunităţi locale. Desigur, argumentele pot continua şi domeniile pot fi extinse…” 

Reacţiile participanţilor au fost cât se poate de  fireşti pentru tot ceea ce înseamnă starea economiei şi a 

societăţii româneşti la ora actuală. S-a adresat o întrebare legată de modul cum s-ar putea justifica starea actuală a 

economiei, dacă  profesionistul contabil este deţinător al tuturor acestor valori ce privesc educaţia, etica şi calitatea.  

Despre modul în care, îşi valorifică profesionistul contabil angajat în instituţii, aceste valori.  În urma argumentelor şi 

răspunsurior oferite, participanţii au exprimat o concluzie unanimă, potrivit căreia, profesioniştii contabili 

independenţi şi potenţialul cultural al CECCAR ar trebui mai mult valorificate  în  economia ţării, spre binele şi 

bunăstarea tuturor. 

 

  

          Pe data de 05 decembrie 2012, în sala de curs „Theodor Ştefănescu”, s-a organizat întâlnirea de lucru cu 

membrii filialei, pe tema „ Instrumente şi mijloace privind calitatea serviciilor contabile”, subiect de dezbatere 

care a înregistrat  o audienţă ridicată şi un real interes faţă de problemele prezentate. La această întâlnire au participat, 

din partea conducerii filialei, doamna director executiv Doina Leuştean şi doamna preşedinte Ioana Preda, din partea 

Consiliului Filialei doamna  Gina  Şuşu şi auditor de calitate  Mioara Dinu. 

         S-au dezbătut aspecte privind cerinţele CECCAR în ceea ce priveşte auditul de calitate în domeniul serviciilor 

contabile. A fost prezentat Regulamentul privind auditul calităţii care a intrat în vigoare începând cu data de 01 

ianuarie 2012 şi în cadrul Regulamentului s-a analizat chestionarul din fişa centralizatoare, prezentat de Ghidul 

auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea nr. 08/130 din 30 august 2008 a 

Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 

         Cu această ocazie au fost formulate precizări în ceea ce priveşte metodologia efectuării auditului de calitate,  

documentaţia care este necesar a fi completată în cadrul dosarelor de lucru  la cabinete (conţinutul dosarului 

permanent şi cel al dosarului anual), cât şi specificări concrete care s-au referit la dotarea cabinetelor cu Standardele 

profesionale emise de Corp, pentru fiecare tip de misiune compatibilă cu competenţele profesionistului contabil. S-a 

menţionat în acelaşi context şi importanţa planificării misiunilor şi programării lucrărilor, astfel încât să se asigure 

respectarea termenelor legale de depunere a declaraţiilor sau a celorlalte lucrări specifice misiunilor, cât şi 

respectarea formularelor privind contractele de prestări servicii încheiate cu clienţii, a celor de raportare editate de 

Standardele profesionale , emise la închiderea misiunilor. S-a subliniat importanţa ca aceste formulare să conţină  

clauzele şi elementele prevăzute în reglementările Corpului. 

     S-a accentuat şi necesitatea  acţiunilor de formare şi dezvoltare profesională continuă în cadrul cabinetului, 

obligaţie a profesioniştilor contabili care îi diferenţiază de celelalte profesii, semnul lor distinctiv fiind 

responsabilitatea faţă de interesul public în prestarea serviciilor oferite. 

     Tema dezbaterii prezentând particularităţi multiple, cu siguranţă că subiectul va mai fi pus în discuţie  şi în cadrul 

unor întâlniri viitoare. 
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FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Întâlnirea anuală cu membrii filialei 

În data de 13 decembrie, la sediul Filialei Maramureş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România – CECCAR, a avut loc întâlnirea anuală a membrilor filialei. 

Cu această ocazie, preşedintele Filialei Maramureş a CECCAR conf. univ. dr. Cucoşel Constantin împreună 

cu directorul executiv ec. Dan Ioana au prezentat pe scurt modul de realizare a acţiunilor prevăzute în Programul de 

activitate al Consiliului Superior şi Consiliile filialelor pentru anul 2012 care cuprinde la nivel teritorial un număr de 

67 de măsuri grupate pe cele 11 domenii de activitate. 

 Totodată au fost dezbătute aspecte curente ce privesc organizarea şi exercitarea profesiei contabile, pregătirea 

profesională continuă şi metodologia acordării vizei de exercitare a profesiei în anul 2013. 
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 Dezbateri pe marginea aplicării sistemului TVA la încasare 

 

După discuţiile avute cu membrii filialei, în data de 13 decembrie, în sala de curs a Filialei CECCAR 

Maramureş a avut loc o dezbatere a aspectelor fiscale generate de aplicarea sistemului TVA la încasare, dezbatere la 

care au fost invitaţi şi au participat reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Maramureş, în 

persoana d-lui Libotean Ştefan – Director executiv adjunct şi a d-nei Groşan Liana – Consilier superior în cadrul 

Biroului asistenţă contribuabili. 

 

 

 Astfel au fost dezbătute prevederile legale din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului 

fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, precum şi din ordine ale preşedintelui A.N.A.F. care se referă la aplicarea de către contribuabili a sistemului 

TVA la încasare. 
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Discuţiile purtate între membrii filialei şi reprezentanţii D.G.F.P. Maramureş au scos în evidenţă problemele 

deosebite pe care le implică aplicarea în practică începând cu 1 ianuarie 2013 a noilor reglementări legale privind 

TVA. 

 

 De comun acord s-a convenit ca astfel de dezbateri să aibă loc şi în luna februarie a anului viitor, când deja se 

va resimţi efectul aplicării în practică a acestor prevederi legale. 
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FILIALA CECCAR MURES 

Întâlnire lunară cu membrii - Seminar organizat la sediul filialei – 11.12.1012 – cu participarea a 37 membrii. 

Discutiile au avut in vedere "Expertiza contabila - Standard profesional nr 35”. Au fost invitati si colegii care au 

participat la testare in luna decembrie, in vederea inscrierii in GEJ. 

 

Prefectura Mures: urmarea solicitarilor venite din partea Prefecturii Mures, prin domnul Dorin Popa- reprezentant 

UGIR Mures, s-au transmis teme pe care Comisia de dialog social sa le aiba in vedere pentru sedintele care vor fi 

organizate in anul 2013. 
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FILIALA CECCAR VALCEA 

 Asa cum a ramas stabilit la intalnirea din noiembrie  , in data de 14 decembrie 2012 ora 10, 00 a avut loc la 

Biroul local de expertize tehnice si contabile de pe langa Tribunalul Valcea, intalnirea de lucru cu sefa BLETC . La 

aceasta intalnire au participat experti contabili , directorul executiv al filialei si auditorul de calitate. S-a facut o analiza 

a intregii activitati pentru anul 2012 si legatura pe care membrii CECCAR  trebuie sa o pastreze cu organele 

jurisdictionale prin Biroul local din cadrul Tribunalului Valcea. Scopul acestei întruniri, l-a constituit identificarea 

problemelor care au aparut  în efectuarea de expertize contabile judiciare, stabilirea modalităţilor prin care acestea ar 

putea fi rezolvate si îmbunătăţirea  colaborării  cu organele judiciare . Subiectele abordate de către experţii contabili au 

fost diverse: programul de acces la dosare să fie prelungit, prioritatea experţilor contabili la studierea acestora; dotarea 

arhivelor cu aparate de fotocopiere; crearea unui spaţiu de studiu al dosarelor pentru experţii contabili; stabilirea unor 

termene rezonabile pentru lucrări; stabilirea obiectivelor expertizei într-un mod cât mai clar; onorarii dimensionate 

corect,  proporţional cu gradul de dificultate sau complexitate al lucrării , dar si plangeri din partea beneficiarilor de 

servicii referitoare in special , la nerespectarea termenelor de efectuare si depunere a expertizelor contabile judiciare . 

Pentru a veni in sprijinul membrilor ,am discutat despre incheierea unui Protocol de colaborare intre filiala si 

Tribunal , protocol care s-a intocmit si a ramas la Tribunal pentru al semna Presedintele Tribunalului Valcea .  

 

 In urma afisarii rezultatelor de la examenul de aptitudini  si conform termenelor stabilite ,  vineri 14 decembrie 

ora 16,00,  am organizat la sediul filialei , depunerea Juramantului profesiei contabile pentru cei 18 noi membrii , 

experti contabili , care s-au inscris in Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania , la filiala 

CECCAR Valcea . 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            34 

Curierul filialelor 

Decembrie  2012, Nr. 12 / 2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



Noutăţile legislative aferente perioadei 01 decembrie 2012- 31 decembrie 2012 

 

Hotărârea Guvernului nr. 1151 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 808 

din 3 decembrie 2012. 

 

Activitatea de control financiar de gestiune se organizează în cadrul următorilor operatori economici: 

- regiile autonome; 

- companiile şi societătile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate 

administrativ-teritorială este acţionar unic; 

- societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o participatie 

majoritara; 

- societatile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de mai sus detin direct sau indirect 

o participatie majoritara; 

- institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice. 

 

Controlul financiar de gestiune se exercită sub următoarele forme: 

- controlul preventiv, care consta in verificarea fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli si a 

anexelor la acestea; 

- controlul operativ, care consta in verificarea unor operatiuni economico-financiare desfasurate in cursul 

exercitiului financiar curent. 

 

Potrivit normelor, conducătorul operatorului economic prin proceduri interne stabileşte: 

- modul de intocmire si realizare a programului de activitate; 

- durata efectuarii unei actiuni de control; 

- tipurile de acte de control, circuitul si modul de evidenta a acestora; 

- desemnarea persoanelor responsabile pentru ducerea la indeplinire a măsurilor stabilite. 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 

bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012. 

OUG nr. 84/2012 suspendă, pe perioada 1 ianuarie 2013 – 1 ianuarie 2014, aplicarea dispoziţiilor Legii 

nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice. 

Printre alte măsuri, ordonanţa de urgenta modifică Codul de procedură fiscală, în sensul că introduce 

unele prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale. 

Potrivit acestor dispoziţii, creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le 

reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară 

până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale 

sunt scadente şi se declară pâna în ultima zi lucratoare anterioară datei de 21 decembrie. 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012. 

Ordonanța de urgența a fost adoptată în scopul armonizării legislației naționale in domeniul 

antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile cu prevederile europene in aceasta 

materie. 

Astfel, este permisa autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic si bauturilor 

alcoolice și au fost eliminate restrictiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea 

produselor energetice și a produselor din tutun prelucrat. 

De asemenea, actul normativ prevede ca autorizatiile de antrepozit fiscal valabile, detinute de 

operatori economici, altii decat contribuabilii mari si mijlocii, isi prelungesc de drept valabilitatea cu o 

perioada de 2 ani de la data expirarii perioadei de valabilitate. 

Alte prevederi se refera la garantia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou inființate, care va 

reprezenta 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul 

unui an. 

Ordonanta de urgenta mai stabileste si nivelului minim al accizelor la motorina incepand cu 01 

ianuarie 2013 in cuantum de 391,00 euro/tona, fața de nivelul actual de 374,00 euro/tona. 

Actul modificator va intra in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013. 

 

Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 privind aprobarea 

modelului şi continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de 

stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursa a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 

decembrie 2012. 

 

Actul normativ aprobă modelul şi continutul următoarelor formulare fiscale: 

- 100 “Declaratie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat”; 

- 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”; 

- 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor; 

- 120 “Decont privind accizele”; 

- 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”. 

 

Formularul 100 si 104 se utilizeaza pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 

ianuarie 2013. 

Formularele 101, 120 si 130 se utilizează începând cu declararea obligatiilor anuale aferente 

anului fiscal 2012. 
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