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CURIERUL 

FILIALELOR 
 
 

FILIALA CECCAR ALBA 

În data de 08 mai 2014 a avut loc întalnirea lunară cu membrii din Filiala C.E.C.C.A.R Alba, locaţia fiind sala de 

cursuri a filialei C.E.C.C.A.R Alba “Dionisie Pop Marţian”, situată în Alba Iulia, str.P-ţa Consiliul Europei nr.2, 

bl. 32 E. 

Întalnirea s-a desfăşurat sub forma unei mese rotunde, având ca tema “Contabilitatea Fondurilor Europene – 

subvenţii” în baza reglementărilor din OMFP 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor 

contabile Conforme cu Directivele Europene prevăzute în OMFP 3055/2009. 

Dezbaterea din data de 08.05.2014 a OMFP 1898/22.11.2013 este o continuare a clarificării prevederilor actului 

normativ menţionat privind aspecte legate de contabilitatea subvenţiilor şi a creanţelor preluate prin cesionare. 

Prima întalnire a avut  loc în data de 27.03.2014 şi s-a axat pe aspecte legate de imobilizările corporale.   
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În vederea fundamentării şi clarificării aspectelor legate de Contabilitatea Fondurilor Europene în baza 

prevederilor OMPP 1898/2013 , pentru atingerea scopului propus , respectiv pregătirea profesională continuă a 

membrilor C.E.C.C.A.R din Filiala Alba, au fost invitaţi să participe la dezbatere pe lângă membrii C.E.C.C.A.R  

şi specialişti de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru  Alba ( A.D.R 7 Centru) şi specialişti de la Agentia 

pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P) – Centrul Regional Alba Iulia precum şi beneficiarii proiectelor 

cu finanţare nerambursabilă în cadrul P.O.R şi P.N.D.R  În acest sens s-a solicitat atât specialiştilor de la A.D.R 7 

Centru cât şi celor de la A.P.D.R.P Centrul Regional Alba Iulia să asigure o prezentare exemplificativă a celor 

mai frecvente neconformităţi cu privire la documentele justificative şi la înregistrările în contabilitate identificate 

în raport cu beneficiarii de proiecte cu finanţare nerambursabilă. 

Masa rotundă organizată în data de 08.05.2014 a avut coordonator pe dl. Preşedinte interimar al Filialei 

C.E.C.C.A.R Alba – expert contabil – Tamaş Szora Attila , problemele organizatorice fiind în sarcina 

executivului, care a făcut demersurile necesare în vederea participării instituţiilor implicate, a beneficiarilor de 

proiecte şi nu în ultimul rând a membrilor C.E.C.C.A.R. 

Dl. Preşedinte interimar – Tamaş Szora Attila a prezentat un material privind subvenţiile, aspecte privind 

înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor precum şi aspecte legate de înregistrarea în contabilitate a creanţelor 

cedate, în baza prevederilor OMFP – 1898/2013. 

Din partea A.D.R 7 Centru a participat d-na expert – ec . Hulea Anda, care este şi membră C.E.C.C.A.R şi care a 

prezentat un material privind PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL  2007- 2013 – Probleme identificate 

în  procesul de implementare a proiectelor  iar din partea A.P.D.R.P au participat dl. Chiriţă Sorin şi dl. Farcaş 

Dorin – Consilieri în cadrul APDRP Centrul Regional Alba Iulia. 
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 Atât reprezentantul A.D.R 7 CENTRU cât şi reprezentanţii A.P.D.R.P au insistat pe neconformităţi legate de 

contractele de achiziţii, pe întocmirea corectă a documentelor justificative, pe respectarea termenelor . Toate 

neconformităţile legate de proiectele cu finanţare europeană duc la prelungirea termenelor, la cheltuieli 

neeligibile şi uneori chiar la pierderea finanţării. 

Pe marginea materialelor prezentate au avut loc dezbateri, clarificări şi lămuriri punctuale privind aspecte legate 

de Contabilitatea  Fondurilor Europene conform prevederilor OMFP 1898/2013 şi  Managementul Fondurilor 

Europene. 

La întâlnire au participat un nr de 59 membri CECCAR , reprezentanţii instituţiilor implicate şi beneficiarii  de 

proiecte cu finantare nerambursabilă şi a constituit un bun prilej de responsabilizare şi clarificare a problemelor 

legate de finaţările  nerambursabile. 

 

 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

 

În  zilele de  07-08.05.2014  a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  sala  

de curs  CECCAR ,,Dimitrie Cameniţă ‟‟,  situată  în  Arad,  bd. Revoluţiei  nr.92. La  această  întâlnire au  

participat în ziua de 07.05.2014 – 81 membri experţi contabili şi  în  ziua  de  08.05.2014 – 65 membri  contabili  

autorizaţi. 

În prima parte a întâlnirii d-nul Preşedinte Horga Petru a prezentat, un studiu de caz privind scutirea de 

impozit a profitului reivestit, pornind de la baza legală OUG 19/2014 şi prevederile acesteia, a arătat pentru ce se 

acordă scutirea, respectiv profitul reivestit în echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, 

efectuate din profitul contabil brut realizate în anul de referinţă. Scutirea se acordă numai în limita impozitului pe 

profitul datorat pe perioada respectivă. Pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2014 se ia în considerare numai 

profitul contabil realizat după 01 iulie 2014 şi investit în echipamente puse în funcţiune dupa 01 iulie 2014. 

Scutirea se acordă trimestrial sau anual, după caz. Este important dacă la sfârşitul exercitiului se înregistrează 

pierdere, nu se efectuează regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma 

profitului investit la rezerve. Contribuabilul care beneficiază de prevederile prezentului act normativ în vigoare, 

are obligaţia să păstreze activele imobilizate jumatate din viaţa economică (OMFP 3055) dar nu mai mult de 5 

ani. Dacă nu se respectă prevederea de mai sus se recalculează impozitul de profit şi se generează şi creaţe fiscale 

accesorii. Contribuabilul nu este obigat să pastreze activele imobilizate ½ din durata de utilizare (5 ani) în cazul 

în care intreprinderea se reorganizează prin divizare, fuziune sau lichidare sau sunt distruse - furate. Nu este 

permisă amortizarea accelerata a acestor imobilizări. În cazul în care se constituie rezervă aceasta nu poate fi 

utilizată, dacă se utilizează rezerva se impozitează la momentul utilizarii. În cazul operaţiunilor de reorganizarea, 

dacă societatea beneficiară nu preia rezerva, aceasta se impozitează.  

S-a prezentat o aplicaţie pe o societate care face investiţii în echipamente tehnologice, respectiv 

achiziţioneaza un utilaj de producţie S-au efectuat înregistrările contabile priviind achiziţia, utilizarea impozitului 

pe profit şi determinarea profitului impozabil la sfîrşitul anului 2014. Au mai fost prezentate şi cazuri particulare, 

exemplu societate microintreprindere care în cursul anului devine plătitoare de impozit pe profit. Societate care  

în cursul anului realizeaza profit, dar la sfarsitul anului realizează pierdere.   

În partea a doua a întrunirii D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele 

reglementari fiscale:  

Hotărâre   Nr. 14/314 din  7 aprilie 2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România, Ordin   MF Nr. 496 din 31 martie 2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul 

Sistemului european de conturi, Lege   Nr. 21 din 10 aprilie 1996    ***  Republicată Legea concurenţei, 

Ordonanţă de urgenţă   Nr. 15 din  2 aprilie 2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, Ordonanţă de urgenţă   Nr. 14 din  2 aprilie 2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 
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571/2003 privind Codul fiscal, Ordin   Nr. 530 din 27 martie 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 

formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordin   Nr. 491 din 28 martie 2014 

pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea 

adăugată cu opţiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, Ordin   Nr. 

544 din  7 aprilie 2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării 

fiscale, Ordonanţă de urgenţă   Nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

Reglementările prezentate au fost dezbătute şi exemplicate pentru o mai bună înţelegere şi aplicare de 

către membrii. 
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“Exemplificarea regulilor prevăzute de ultimele modificări ale  

reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene ’’ 

din 16.05.2014 
 

 

În  data de  16.05.2014  C.E.C.C.A.R. filiala Arad a organizat un seminar cu tema “Exemplificarea 

regulilor prevăzute de ultimele modificări ale reglementărilor contabile conforme cu directivele europene‟‟, 

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

Moderator al acestui seminar d-nul Prof. univ. dr. Lucian Cernuşcă, prezintă ultimele modificări aduse 

Ordinului 3055/2009 privind Reglementările contabile conforme cu directivele europene. Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr.1898/2013 aduce o serie de noi modificări, precum şi unele îmbunătăţiri sau clarificări a 

unor situaţii care existau deja în actualele acte normative în vigoare. Prin OMFP nr. 2067/2013 pentru 

modificarea şi completarea unor reglementări contabile  se aduce în discuţie tratamentul contabil aferent 

racordării utilizatorilor la reţelele de utilităţi, tratamentul contabil al certificatelor verzi precum şi introducerea 

unor noi conturi în Planul de conturi general aprobat prin OMFP nr.3055/2009. 

Ordinul 3055 care se circumscrie în acest context de armonizare a sistemului nostru contabil la 

referenţialul contabil european şi internaţional, a suferit din momentul apariţiei şi până în prezent o serie de 

modificări, tocmai pentru a ţine pasul cu provocările la care este supusă contabilitatea românească în urma 

accentuării fenomenelor de globalizare a economiilor naţionale, a integrării pieţelor financiare şi a sistemelor 

informatice. 

Tratamentul contabil aferent racordării utilizatorilor la reţelele de utilităţi : În reglementările contabile 

conforme cu Directiva a IV-a a CEE, prevăzute în anexa la OMFP nr.3055/2009, la “Regulile de evaluare” se 

introduce o nouă subsecţiune 8.10.5 intitulată „Contabilitatea operaţiunilor privind conectarea utilizatorilor la 

reţelele de utilităţi“ cu punctele 2653 şi 2654 ( a se vedea OMFP nr. 2067/2013 pentru modificarea completarea 

unor reglementări contabile,). La nivelul referenţialului contabil internaţional, aceste operaţiuni intră în 

perimetrul de aplicare a interpretării IFRIC 18 “Transferul de active de la clienţi”. Această reglementare tratează 

operaţiunile din perspectiva operatorului de reţea, deţinător al reţelei la care utilizatorul se racordează, fără a trata 

aspectele legate de evidenţierea în contabilitatea consumatorului care cedează numerar sau imobilizări corporale.  

Tratamentul contabil privind cesiunea de creanţe : Începând cu 1 ianuarie 2014 asistăm la modificarea 

tratamentului contabil aferent cesiunilor de creante. Dacă până la 1 ianuarie 2014 în situaţia cesionarii unei 

creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului, se recunoştea în 

contabilitatea cesionarului  la venituri la data constatării drepturilor si obligaţiilor în baza clauzelor contractuale, 

în conformitate cu  Ordinului nr.1898/2013, creantele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la 

costul de achizitie. Practic, cesionarul nu va mai recunoaşte un venit la data cesiunii de creanţe. În cazul 

cedentului Ordinul nr.1898/2013 nu aduce modificări în ceea ce priveşte reflectarea in contabilitate a unei cesiuni 

de creante.  

În conformitate cu art. III din OMFP nr.1898/2013 “pentru creanţele existente în soldul contului 461 

„Debitori diverşi”, reprezentând creanţe preluate prin cesionare şi evidenţiate la valoarea nominală, se 

procedează astfel:  

a) în scopul aducerii acestor creanţe de la valoare nominală la cost de achiziţie, valoarea creanţelor se 

diminuează până la costul de achiziţie, articol contabil 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” = 461 

„Debitori diverşi” şi, concomitent, se reiau la venituri ajustările pentru depreciere înregistrate în relaţie cu 

acestea, articol contabil 496 „Ajustări pentru deprecierea creantelor - debitori diverşi” = 7814 „Venituri din 

ajustări pentru deprecierea activelor circulante”;  

b) în situaţia în care nu poate fi determinat costul de achiziţie al creanţelor preluate prin cesionare, 

entitatea urmăreşte în continuare creanţele existente în soldul contului 461 „Debitori diverşi” şi evidenţiate la 

valoarea nominală, până la data încasării, cedării către terţi sau a scoaterii din evidenţă a acestora, ca urmare a 

imposibilităţii încasării acestora. În acest caz, entitatea evidenţiază distinct în contul 461 „Debitori diverşi” 

creanţele achizitionate până la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominală, de creanţele 

achizitionate după data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achiziţie.” 
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Revizuirea duratei de amortizare. Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene prevăd 

revizuirea în mod periodic a duratei de amortizare, pentru a pune în evidenţă faptul că aceasta reflectă realitatea 

actuală. 

Exemple de situaţii care justifică revizuirea duratei de amortizare: 

• practicarea de către entitate a unei politici de reparaţii, îmbunătăţiri, care aduc un plus de 

performanţă faţă de cea estimată iniţial; 

• o modificare semnificativă a condiţiilor de utilizare, cum ar fi numărul de schimburi în care este 

utilizat activul; 

• schimbări intervenite ca urmare a progresului tehnic şi a schimburilor în structura pieţei; 

• trecerea în conservare a imobilizărilor corporale, perioadă în care utilizarea acestora este 

întreruptă; 

Reestimarea duratei de amortizare stabilită iniţial va avea drept consecinţă modificarea cheltuielii cu 

amortizarea pe perioada rămasă de utilizare. 

Tratamentul contabil aferent subvenţiilor guvernamentale : Asistăm la mai multă stricteţe în ceea ce 

priveşte contabilizarea subvenţiilor guvernamentale, inclusiv subvenţiile guvernamentale la valoare justă. 

Acestea mai poartă uneori denumirea de subsidii, alocaţii, prime sau transferuri. Subvenţiile guvernamentale vor 

fi recunoscute în situaţiile financiare doar atunci când există certitudinea că respectă condiţiile de acordare, iar 

subvenţia guvernamentală se va încasa. Doar primirea subvenţiei guvernamentale nu furnizează ea însăşi dovezi 

clare că ansamblul de condiţii ataşate acordării subvenţiei vor fi îndeplinite. 

Clarificările aduse de OMFP nr.1898/2013 insistă asupra modalităţii în care venitul din subvenţii trebuie 

conectat la cheltuielile finanţate din subvenţii. Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine pe fiecare 

proiect, sursă de finanţare în baza contractelor încheiate. 

Tratamentul contabil privind lucrările de modernizare şi reparaţii : OMFP nr.3055/2009 solicită 

capitalizarea cheltuielilor cu lucrările de reparaţii altele decât costurile întreţinerii zilnice, efectuate în baza 

condiţiilor tehnice de exploatare, care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la 

intervale regulate, pentru a asigura continuitatea exploatării activelor la parametrii normali. Cheltuielile cu 

reparaţiile şi întreţinerea curentă ale elementului de imobilizări corporale sunt recunoscute ca şi cheltuieli ale 

perioadei, fără a fi capitalizate. 

Determinarea costului de achiziţie pentru valorile mobiliare pe termen scurt. Începând cu 1 ianuarie 

2014, în costul de achiziţie al valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, precum şi al valorilor mobiliare pe termen lung se vor include şi costurile direct atribuibile 

achiziţiei. 

Conducerea contabilităţii sediilor permanente aparţinând persoanelor juridice străine : Din punct de 

vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate vor 

avea regimul de subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia elaborării 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile solicitate de legea contabilităţii. Începând cu 1 ianuarie 

2014, prin OMFP nr.1898/2013 se modifică procedura de conducere a contabilităţii în sensul că se introduce 

obligativitatea cumulării activităţii sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul 

în străinătate, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile solicitate de legea contabilităţii se întocmesc de 

către sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor 

permanente. 

Tratamentul contabil şi fiscal privind reevaluarea terenurilor şi clădirilor care au făcut obiectul unei 

cedări parţiale. În situaţia în care o clădire a fost anterior reevaluată şi a făcut obiectul unei cedări parţiale, la 

scoaterea din evidenţă a acesteia, diferenţa din reevaluare aferentă părţii cedate se consideră surplus realizat din 

rezerve de reevaluare, corespunzator valorii contabile a clădirii, scoase din evidenţă, şi se evidenţiază în contul 

1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. 

Tratamentul contabil privind piesele de schimb şi echipamentul de service. : Tratamentul contabil privind 

piesele de schimb şi echipamentul de service se prezintă după cum urmează: 

Ca regulă generală : Noutate adusă de OMFP nr.1898/2013 

• Achiziţia pieselor de schimb se înregistrează la achiziţie în categoria stocuri: 

     %  =  401   
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   3024         „Furnizori”   

„ Piese de schimb”   

    4426         

„TVA deductibilă”  

• La darea în consum acestea se înregistrează în categoria cheltuielilor 

      6024  =  3024  

„Cheltuieli privind      „ Piese de schimb” 

piesele de schimb”                           

OMFP nr.1898/2013 aduce noi precizări în ceea ce priveşte tratamentul contabil privind piesele de 

schimb şi echipamentele de securitate, în sensul că dacă acestea sunt importante iar entitatea preconizează că le 

va utiliza pe o perioadă ce depăşeşte un an, se vor înregistra în categoria imobilizărilor corporale la achiziţie şi pe 

seama cheltuielilor când sunt amortizate. 

• Achiziţia pieselor de schimb şi echipamentelor de securitate considerate „importante” (entitatea 

preconizează că le va utiliza pe o perioadă ce depăşeşte un an) se înregistrează la achiziţie astfel: 

 

 

 

      %  =  404   

      21         „Furnizori de imobilizări”  

„ Imobilizări 

corporale”   

     4426         

„TVA deductibilă”  

Înregistrarea lunară a amortizării: 

         6811  =       2813  

„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea    privind amortizarea            imobilizărilor 

imobilizărilor”                        corporale” 

 

Evidenţa contabilă a punctelor cadou. Programe de fidelizare a clienţilor : În iunie 2007 Consiliul pentru 

Standarde Internaţionale de Contabilitate emite IFRIC 13 “Programe de fidelizare a clienţilor” care a fost 

elaborat de Comitetul pentru Interpretări, îmbunătăţit la un nivel minor ulterior.Pct.256 alin (1) lit.a) din OMFP 

nr.3055/2009 se aliniază prevederilor IFRIC 13. Conform prevederii de mai sus, punctele cadou acordate de 

entităţi în cadrul programelor de fidelizare a clienţilor urmează să fie contabilizate ca venituri în avans (contul 

472 „Venituri inregistrate in avans»/analitic distinct”). Pct.256 alin (1) lit.a) din OMFP nr.3055/2009 prevede că 

„dacă se estimează că nivelul cheltuielilor necesare îndeplinirii obligaţiei de a furniza premiile depăşeşte 

contravaloarea primită sau de primit pentru acestea, la data la care clientul le răscumpără, pentru diferenţa 

aferentă, entitatea inregistrează în contabilitate un provizion”. 

La acest seminar au participat 79 de membri CECCAR, care au apreciat pozitiv exemplificarea regulilor 

prevăzure de reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene  

 

 

 

FILIALA CECCAR ARGEŞ 
 

 

 

 În data de 19. 05.2014, domnul Bănică Ion, preşedintele filialei, la invitaţia CURIER TV, a participat la 

emisiunea ,, Infocurier”  pe tema ,, Expertizele contabile judiciare în condiţiile noilor coduri de procedură 

( civilă, penală)”.  

Au fost abordate aspecte privind: 

- rolul expertizelor contabile judiciare; 
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- protecţia expertului contabil, introdusă prin noul Cod de procedură penală; 

- funcţionarea comisiei de disciplină de  pe lângă consiliul filialei şi rolul acesteia în rezolvarea 

reclamaţiilor legate de expertizele contabile; 

- raportul avocat/expert contabil; 

- onorariile: mărime, aprobare ulterioară, etc.; 

- numirea aleatorie a experţilor contabili judiciari; 

- listele cu experţii contabili judiciari 

În cadrul emisiunii s-a subliniat rolul şi importanţa CECCAR, care, potrivit legii, asigură buna 

desfăşurare a activităţii experţilor contabili, reglementând efectuarea expertizelor contabile prin 

Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile. 

 În data de 19.05.2014, domnul Bănică Ion, preşedintele filialei, a participat la şedinţa Comisiei de Dialog 

Social Argeş având ca ordine de zi: 

            1. C.N. Poşta Română – eficientizare şi restructurare 2012-2014 

                        Iniţiator: Poşta Română  - Oficiul Judeţean de Poştă Argeş  

            2. Dezbatere privind combaterea muncii fără forme legale 

                        Iniţiator: Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş 

Domnul preşedinte a intervenit asupra materialelor prezentate, iar la dezbaterile privind combaterea 

muncii fără forme legale domnul preşedinte a propus: 

              - actualizarea protocolului încheiat între CECCAR şi ITM cu detalierea clauzei privind 

combaterea muncii fără forme legale, 

              - controlul ITM la firmele de contabilitate să fie adaptat condiţiilor specifice.  

 În luna mai s-a încheiat Protocolul de colaborare între Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea 

din Piteşti,  Fundaţia „Măreţie şi Talent” şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România (C.E.C.C.A.R.) Filiala Argeş, prin care părţile convin să colaboreze într-un parteneriat cu 

următoarele obiective: orientarea tinerei generaţii  către valorile fundamentale ale profesiei contabile; 

îndrumarea viitorilor absolvenţi către cariera de expert contabil; orientarea profesorilor şi studenţilor 

către oportunităţile de formare continuă; valorificarea resurselor de învăţare pentru propria dezvoltare; 

instruirea teoretică şi practică a studenţilor; sprijinirea cercetării ştiinţifice în rândul profesorilor şi 

studenţilor; aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de 

munca riguroasă, eficientă şi responsabilă; sprijinirea realizării instruirii practice a studenţilor cu 

rezultate bune la învăţătură potrivit fişelor disciplinelor şi a orarului stabilit de comun acord. 

  

 Campania ”CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ – EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI 

TĂU”  

Sub deviza ,, Nu cobori dacă ridici…gunoiul”, Fundaţia Măreţie şi Talent în colaborare cu Primăria 

Municipiului Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Piteşti, Filiala Argeş a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Clubul Tinerilor Experţi Contabili din 

România a desfăşurat, în data de 30 mai 2014, în Pădurea Trivale, campania ”CURĂȚENIA DE 

PRIMĂVARĂ – EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI TĂU”.  
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FILIALA CECCAR BACĂU 
 

 

 

Presedinta CECCAR va coordona si indruma filiala 

din Bacau 

Autor: Florentin Radu | 8 Mai 2014 | 0 

 

Din acest an, filiala Bacau a Corpului Contabililor si Expertilor Contabili din România (CECCAR) va fi coordonata si 

indrumata de chiar presedintele ales al organizatiei profesionale, doamna doctor economist Domnica Baghina. Decizia a 

fost luata in aceasta primavara, la Conferinta Nnationala a CECCAR, desfasurata in Bucuresti. 

Astfel, prin hotarârea nr. 14 din 7 aprilie 2014 a Consiliului Superior CECCAR, celor 16 membri care compun organul de 

conducere colectiva li s-a repartizat câte o filiala, cel putin. Domnica Baghina va indruma filiala din Bacau, condusa de 

presedintele Marcel Bulinschi, si pe cea din Gorj. 

„Este o mare onoare pentru noi sa fim coordonati de presedinta CECCAR, dar acest lucru ne si obliga sa avem rezultate, sa 

facem performanta”, a declarat Marcel Bulinschi, presedintele CECCAR Bacau. Reamintim ca, sub aspectul indicatorilor 

de eficienta, filiala din Bacau a CECCAR se pozitioneaza printre primele zece din tara, iar sub aspectul numarului de 

membri se situeaza printre primele sapte, cu aproape 1.000 de membri. 

 

 

 

 

http://www.desteptarea.ro/author/florentin-radu/
http://www.desteptarea.ro/
http://www.desteptarea.ro/presedinta-ceccar-va-coordona-si-indruma-filiala-din-bacau/
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Actualii şi viitorii experţi contabili fac Bacăul mai 

curat 

28 mai 2014EvenimentPetru Done  

Ei au participat împreună la o nouă acţiune din campania 

 “Curăţenia de primăvară – educaţie pentru curăţenia oraşului tău”, 

 

 

Un grup de 50 de elevi şi profesori coordonatori de la Colegiul Economic “Ion Ghica”, din Bacău, şi de 

reprezentanţi ai Filailei Bacău a Corpului Experţior Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR), au participat, 

marţi, 27 mai, la o nouă acţiune din campania “Curăţenia de primăvară – educaţie pentru curăţenia oraşului tău”. 

Viitorii experţi contabili s-au aflat, astfel, alături de actualii profesionişti în contabilitate, de această dată într-o 

acţiune de ecologizare, prin care faţa municipiului Bacău a devenit şi mai frumoasă. 

Băcăuanii care s-au aflat, marţi, la prânz, în Parcul Cancicov, i-au putut vedea pe actualii şi pe viitorii experţi 

contabili la lucru. Grupul lor era inconfundabil: toţi participanţii purtau maieuri inscripţionate cu titlul campaniei 

de ecologizare, dar şi cu îndemnul “Participă şi tu!”. pe flyerele împărţite trecătorilor îndemnurile erau şi mai 

multe, alături de Apelul pentru un mediu mai curat: “Nu cobori dacă ridici (gunoiul)”. Astfel, Fundaţia Măreţie şi 

Talent, în colaborare cu Colegiul Economic, cu Filiala CECCAR din Bacău şi Clubul Tinerilor Experţi Contabili 

din România au dat startul campaniei “Curăţenia de primăvară – Educaţie pentru curăţenia oraşului tău!”. 

 

“Fiecare partener din acest proiect – ne-a declarat Aneta Radu, director adjunct al Colegiului Economic – şi-a 

propus să facă ceva. Organizatorul de proiect, filiala CECCAR Bacău, a realizat diplome pentru cei mai 

http://www.ziaruldebacau.ro/actualii-si-viitorii-experti-contabili-fac-bacaul-mai-curat/
http://www.ziaruldebacau.ro/actualii-si-viitorii-experti-contabili-fac-bacaul-mai-curat/
http://www.ziaruldebacau.ro/actualii-si-viitorii-experti-contabili-fac-bacaul-mai-curat/
http://www.ziaruldebacau.ro/author/petrudone/
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merituoşi participanţi, a adus maieuri inscripţionate, saci menajeri şi mănuşi de protecţie. Am pornit la acţiune şi 

am adunat tot ceea ce era toxic pentru mediu, pentru iarba verde, pentru flori. Am venit cu elevi de la clasa a IX-

a până la a XI-a, grupele fiind însoţite de profesorii coordonatori. Noi am mai participat la asemenea proiecte. De 

exemplu, proiectul «Bacăul verde» le-a adus elevilor, dar şi profesoerilor, certificate de voluntar. Partenerul 

nostru a fost, acolo, asociaţia Repere. Prin acţiunile noastre încercăm să-i sensibilizăm şi pe locuitorii 

municipiului, să le transmitem mesajul de pe flyere «Nouă ne pasă». Şi sperăm să avem parte de un oraş curat şi 

mai puţin poluat.” 

Constantin Păstrăv, directorul executiv al Filialei CECCAR, vede în această acţiune o expresie a echilibrului care 

trebuie păstrat şi în realaţiile sociale, între societate şi mediul în care trăim, după modelul perfect care este 

echilibrul din balanţele contabile. “Profesia contabilă – spune directorul executiv – e una de echilibru între bilanţ, 

balanţă, cont, activ şi pasiv. Prin această acţiune de ecologizare, am vrut să a arătăm concitadinilor noştri că şi 

între natură şi noi există un echilibru dinamic, care atunci când nu este respectat se pierde orice gen de corelaţie, 

iar în final nu mai există echilibru între viaţă şi natură. Noi considerăm că chiar dacă eşti expert contabil, a ridica 

gunoiul nu înseamnă că ai coborât o treaptă socială sau mai multe. Implicarea civică nu ţine de profesie, ci de 

mentalitate, de educaţie, de conştientizarea faptului că planeta pe care trăim trebuie protejată. Profesia noastră 

este onorantă, dar cu atât mai onorantă dacă ştii să cuantifici echilibrele care vizează implicarea socială. Elevii de 

la Colegiul Economic sunt viitorii experţi contabili, generaţia care va reprezenta, în viitorul apropiat, profesia 

noastră şi încă din şcoală vrem ca ei să găsească echilibrul nu doar în balanţele contabile, dar şi din punct de 

vedere uman.”  

 

 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
16 

 

 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

 
 

  În luna mai, dintre activităţile desfăşurate la nivel de filială, amintim:  

 întâlniri gratuite cu membrii, desfăşurate sub forma: unui seminar cu 

tema:”Reglementări fiscale aplicabile raporturilor contractuale de muncă, civile şi prestaţiilor 

ocazionale”, respectiv o masă rotundă  având ca temă “Probleme cu care se confruntă experţii 

contabili cu privire la expertizele contabile judiciare”, acţiuni desfăşurate în zilele de 5 şi 6 mai 

2014, la care au participat :    -  din partea ITM Bihor -  inspector de specialitate, d-na Emilia 

Mercea ; 

     -   din partea A.F.Oradea, - inspector de specialitate, d-na Magdalena Berce ; 

             - din partea conducerii filialei, d-nul preşedinte Susa Valerian Pavel, directorul 

executiv, Leonica Bochiş şi auditorii de calitate ai filialei. 

   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 aceste  întâlniri tematice din această lună, au participat  aproximativ 240 persoane. 

 În ziua de 23 mai 2014, s-a desfăşurat la sediul filialei, seminarul cu tema “Modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice – Ordinul nr.2.021/2013”,  la care au participat 16  persoane, contabili ai şcolilor din 

judeţ.  Seminarul s-a organizat de filiala Bihor a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
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Autorizaţi din România, în colaborare cu Camera de Conturi Bihor si Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Bihor. 

 Tot în această luna s-au desfăşurat cursurile: “Înţelegerea şi aplicarea  Standardelor profesionale 

emise de Corp”; “Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă” şi  “Controlul de calitate într-un 

cabinet de expertiză contabilă”. 

În această lună, în cadrul filialei Bihor s-au mai desfăşurat următoarelei: 

- Am asigurat  primirea subiectelor rezolvate de către stagiari şi verificarea acestora de către lectori în cadrul 

evaluărilor semestriale a stagiarilor din sistemul colectiv. 

- Am participat în calitate de lector la evaluarea semestrială a stagiarilor, proba scrisă şi orală, din data de 17 

respectiv 24 mai. 

- În perioada  06-11 mai, s-a efectuat pregătirea  tehnocă şi deontologică a stagiarilor din acest semestru. 

Am continuat acţiunea de acordare a vizei de exercitare a profesiei pe anul 2014 membrilor activi;  până la 31 mai 

s-au mai primit şi verificat aproximativ  9 dosare privind obţinerea vizei de exercitare a profesiei urmând  în perioada 

următoare ca aceste dosare să le procesăm în programul EvidExpert; 

  Am organizat şi asigurat condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei de Birou Permanent ţinută în data de 30 mai 2014. 

În această şedinţă, au fost  analizate  măsurilor întreprinse pentru organizarea de cursuri pregătitoare destinate candidaţilor 

la examenul de acces la stagiu şi modul de desfăşurare a activităţii de stagiu, conform prevederilor din Regulament. 
Un eveniment deosebit pentru filiala noastră a fost prima ediţie a Târgului GAUDEAMUS Oradea, organizat de 

Radio România şi Primăria Municipiului Oradea, amplasat în incinta unui pavilion expoziţional mobil în Parcul 1 

Decembrie din Oradea, în perioada 7-11 mai 2014. 

Editura C.E.C.C.A.R.  a fost prezentă în cadrul acestor manifestări prin intermediul filialei C.E.C.C.A.R. Bihor pe 

toată perioada târgului. Pe toată perioada târgului prezenţa filialei Bihor a fost asigurată de cel puţin 2 persoane din cadrul 

executivului filialei.  

Standul Editurii CECCAR a fost vizitat de reprezentanţi de seamă ai oraşului, membri ai Consiliului filialei, 

membri ai filialei, stagiari, dar şi simpli vizitatori. La deschiderea oficială a Târgului, standul Editurii C.E.C.C.A.R. a fost 

vizitat şi de dl primar al Municipiului Oradea, Ilie Bolojan.  

Standul Editurii C.E.C.C.A.R. a fost amenajat şi dotat cu toate titlurile de carte existente în stoc şi cu publicaţiile 

CECCAR (Revista Corpului şi cărţi editate de Editura CECCAR): standardele profesionale nr. 22, 23, 34, 35, 36, 37, 39, 

40, colecţia de ghiduri profesionale elaborate de C.E.C.C.A.R., etc., precum şi exemplare din Revista C.E.C.C.A.R. – 

Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor nr.4 – aprilie 2014. 

Vizitatorilor standului Editurii CECCAR li s-au oferit toate informaţiile solicitate referitoare la conţinutul cărţilor 

editate de CECCAR, modalităţile de abonare la revistă, informaţii cu privire la examenele, tematicile şi bibliografiile 

necesare pentru pregătirea accesului la profesie şi examenului de aptitudini. Totodată, vizitatorii au fost informaţi asupra 

faptului că publicaţiile pot fi achiziţionate şi după încheierea târgului de la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Bihor. 
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FILIALA CECCAR BOTOŞANI 
 

 

ROLUL SI IMPORTANTA MUNCII EXPERTULUI CONTABIL JUDICIAR IN ADMINISTRAREA 

ACTULUI DE JUSTITIE 
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Miercuri 28 mai la sediul filialei CECCAR Botosani, sala “Ion Florea”, s-a desfasurat o intalnire de lucru a 

Grupului Expertilor Judiciari (GEJ) avand ca tema centrala de dezbateri “Rolul si importanta muncii 

expertului contabil judiciar in administrarea actului de justitie”. Au fost invitati la aceasta intrunire 

reprezentantii principalilor beneficiari ai rapoartelor de expertiza contabila judiciara, dand curs acestor invitatii: 

- Florina PILOŞ – Prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani; 

- Karina STROICI  – Biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul Tribunalului 

Botosani (desemnata de conducerea Tribunalului); 

- Ovidiu ŞTEFANICA – Comisar de politie in cadrul IPJ Botosani 

La intalnirea de lucru au participat in jur de 30 de experti contabili judiciari, Irina ROTUNDU membru in 

consililui filialei, auditorul de calitate  Ion CARDAS si personalul executiv din cadrul filialei care s-au ocupat de 

problemele organizatorice ale intrunirii: Gabriela SULEAP – sef birou administrativ si inlocuitor al directorului 

executiv; Luminita Alexandrina AXINCIUC – sef birou Tablou si Brandusa Violeta ISTRATE. – sef birou 

stagiu si pregatire profesionala.    

 

 

Dezbaterile au fost moderate de presedintele filialei Viorel ALEXANDRU care, dupa ce a multumit invitatilor si 

membrilor filialei  pentru disponibilitatea de a participa la intalnirea de lucru, a prezentat o scurta analiza a 

activitatii de expertiza contabila judiciara la nivelul judetului Botosani, caracterizata in esenta prin urmatoarele 

aspecte mai importante: 

- veniturile realizate in anul 2013 din activitatea de expertiza contabila reprezinta doar 8% din totalul veniturilor 

obtinute de membrii filialei; 

- numarul membrilor filialei inscrisi in Tabelul expertilor contabili judiciari s-a dublat in 2014 comparativ cu 

anul 2013; 
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- 75% din numarul membrilor filialei inscrisi in Tabelul expertilor judiciari in 2013 au efectuat expertize 

contabile judiciare; pentru anul 2014 ponderea numarului membrilor cu expertize efectuate in primele cinci luni 

reprezinta doar 36% din totalul membrilor inscrisi in Tabel (si ca efect al cresterii numarului acestora); 

- sistemul aleator de numire a expertilor contabili judiciari de catre instante nu asigura o repartizare echitabila si 

uniforma a lucrarilor de expertiza pe membrii filialei fapt demonstrat prin aceea ca 20% din numarul membrilor 

inscrisi in Tabel in anul 2013 au efectuat 60% din totalul expertizelor contabile judiciare; pentru anul 2014 datele 

statistice indica faptul ca 14% din numarul membrilor inscrisi in Tabel au efectuat 67% din numarul total de 

expertize judiciare. 

Totodata s-au prezentat de catre presedintele filialei si alte aspecte ale expertizei contabile judiciare cu referire la: 

formularea obiectivelor de catre organele beneficiare; urmarirea eficientei expertizelor efectuate in solutionarea 

cauzelor, nivelul onorariilor (provizorii) si plata onorarilor definitive la terminarea lucrarilor, invitand 

participantii pentru inscrierea la discutii.   

In cuvantul sau dl. Ion CARDAS a prezentat succint neajunsurile constatate cu ocazia exercitarii auditului de 

calitate: nu in toate cazurile rapoartele de expertiza au fost structurate  pe cele trei capitole prevazute de 

Standardul 35; au fost situatii cand nu s-au facut referiri la intregul material documentar de fundamentare a 

expertizei; raspunsurile formulate in cap. III nu sunt intotdeauna clare si precise, existand situatii cand se preiau 

in totalitate constatarile din cap. II, etc.  

Dl. ZAHARIA RUSU Dan – expert contabil, prin luarea de cuvant a prezentat aspecte cu privire la stabilirea 

obiectivelor expertizei contabile de catre organele beneficare, in mod deosebit de catre instantele de judecata, 

fara a se face o delimitare clara intre obiective cu caracter contabil si obiective cu caracter fiscal, expertul 

contabil fiind pus in situatia de a fi recuzat de catre organele de control fiscal, pe motivul lipsei calitatii de 

consultant fiscal, cu toate ca instanta prin incheierea de sedinta dispune proba cu expertiza contabila. Din acest 

punct de vedere vorbitorul a solicitat ca la nivelul conducerii CECCAR impreuna cu celelalte institutii implicate 

in administrarea expertizei contabile judiciare sa se clarifice modalitatile concrete de identificare a obiectivelor 

de competenta expertului contabil fata de expertiza unui consultant fiscal, mai ales ca legislatia face trimitere la 

expertiza contabila. Un alt aspect prezentat se refera la pericolul posibilei incalcari a principiului independentei 

atat timp cat onorariul este achitat de catre una din partile aflate in litigiu si care, de obicei formuleaza 

obiectivele, expertul fiind expus la presiuni si tentatii de partinire, propunand ca in cazul expertizelor judiciare 

sumele sa fie platite la dispozitia Ministerului Justitiei, iar plata expertului sa se realizeze de acest minister. Ca 

raspuns la problemele ridicate presedintele filialei in calitate de moderator al dezbaterii a afirmat ca principiul 

independentei in exercitarea profesiei este un principiu sacru pentru toate serviciile prestate de profesionistul 

contabil practician, cu atat mai mult  in cazul expertizelor judiciare, iar nivelul onorariului pretins pentru 

efectuarea lucrarilor se justifica in fata organului beneficiar care dispune administrarea probei cu expertiza si nu 

in fata uneia sau alteia din partile aflate in litigiu. In nicio situatie sumele nu sunt la dispozitia directa a expertului 

judiciar ci la dispozitia organului beneficiar prin Biroul local de expertiza. In ceea ce priveste clarificarea 

obiectivelor cu privire la natura acestora, contabile ori fiscale, recomandarea a fost aceea ca atunci cand 

considera necesar si util in solutionarea cauzei expertul contabil poate solicita organului beneficiar, pentru 

anumite obiective, administrarea unor expertize de alta natura ca de ex.: tehnice, fiscale, etc. urmand a prelua 

concluziile si rezultatul acestor expertize la definitivarea lucrarii de expertiza contabila.  

Dna. expert contabil ANDRONACHI Viorica a aratat ca expertul contabil judiciar, potrivit legislatiei in 

vigoare, este tinut de o foarte mare raspundere in efectuarea lucrarilor de expertiza, in timp ce organele de control 

nu poarta nicio raspundere cand constatarile consemnate in actele incheiate sunt inlaturate de organele de justitie 

inclusiv prin administrarea probei cu expertiza contabila, facand referiri la organele fiscale in cazul entitatilor 

economice si la auditorii externi ai Curtii de Conturi in cazul institutiilor publice. In plus a mai precizat ca dupa 

noile reglementari expertul contabil judiciar este citat in instanta inainte de desemnare pentru unele clarificari 

(obiective, termen, onorarii, etc.). Ca raspuns moderatorul dezbaterii a precizat ca in conditiile in care o enitate, 

urmare inlaturarii unui act de control, se simte lezata in drepturile sale poate sa uzeze de prevederile Legii 

conteciosului administrativ prin solicitarea de despagubiri., iar faptul ca expertul este consultat la desemnare de 

catre organul beneficiar e un lucru bun care vine in sprijinul activitatii expertului. Cu referire la acest aspect 
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reprezentantul tribunalului a precizat ca potrivit prevederilor art. 331(1) Cpc chemarea expertului judiciar in 

Camera de consiliu (nu in instanta) ori solicitarea in scris a unui punct de vedere nu este obligatorie ci are 

menirea de a clarifica aspectele legate de efectuarea expertizei contabile.  

 

 

Dl. expert contabil MAGA Gheorghe  a aratat ca se impune imbunatatirea conditiilor de spatiu si al orarului de 

acces puse la dispozitie de organele beneficiare (tribunal, judectorie) pentru studierea dosarelor, intrucat spatiile, 

de obicei la arhiva institutiilor, sunt improprii, propunand identificarea unor spatii distincte care sa fie la 

dispozitia expertilor judiciari, contabili, tehnici, fiscali, etc.  

In partea a doua a dezbaterii au luat cuvantul invitatii la aceasta intrunire de lucru. 
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Dna. Prim-procuror Florina PILOS a prezentat cateva constatari si perceptii ale colaborarii cu expertii contabili 

judiciari si in acelasi timp un punct de vedere fata de problemele  ridicate: 

- cu referire la impartialitatea expertilor a precizat ca au existat situatii cand expertul numit nu a fost in totalitate 

impartial, in special in cazul expertizelor tehnice si nu al celor contabile; 

- in cazul cercetarilor penale, dupa ultimele modificari ale legislatiei, actul de control al organului fiscal nu mai 

poate fi considerat proba pentru procuror ci este necesar un raport al inspectorilor antifrauda; 

- in ceea ce priveste raspunderea organelor de control asupra actelor incheiate a precizat ca responsabilitatea 

asupra eventualei vinovatii revine procurorului care intocmeste rechizitoriul cauzei;  

- expertul (contabil) judiciar poate fi cercetat inclusiv pentru marturie mincinoasa astfel ca independenta si 

impartialitate in efectuarea lucrarilor trebuiesc respectate;  

- in cazul cercetarilor penale procurorul care instrumenteaza cauza stabileste daca se impune proba cu expertiza 

contabila sau de alta natura (fiscala), stabileste obiectivele  si numeste direct expertul (nu aleatoriu ca la 

instante); 

- potrivit noilor reglementari atat procurorul cat si judecatorul trebuie sa se pronunte obligatoriu asupra raportului 

de expertiza  si concluziilor acestuia, in caz contrar hotararea pronuntata putand fi casata. 

In incheierea interventiei  a precizat ca are o buna colaborare cu expertii contabili din cadrul Filialei Botosani si 

institutia pe care o reprezinta nu are niciun repros la activitatea acestora. 

 

Dna. Karina STROICI a precizat ca problemele ridicate vor fi prezentate in scris presedintelui Tribunalului 

Botosani. In completarea aspectelor dezbatutae a prezentat cateva precizari ale Codurilor de procedura penala si 

civila cu privire la expertiza judiciara aratand ca si expertiza contabila judiciara se subordoneaza prevederilor OG 

nr. 2/2000 in ceea ce priveste relatiile expertului judiciar cu instantele de judecata. Referitor la plata expertilor 
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judiciari a lansat ideea stabilirii unor onorarii de pornire identice tarifelor practicate de catre notari, acest aspect 

urmand a-l prezenta si conducerii tribunalului. 

 

 

 

Dl. comisar de politie STEFANICA Ovidiu a apreciat pozitiv munca si colaborarea cu expertii contabili din 

cadrul filialei in solutionarea dosarelor instrumentate aratand ca nu au existat situatii de expertize contabile 

neplatite. A mai precizat ca din bugetul statului nu sunt fonduri pentru plata expertizelor in faza cercetarilor 

penale si de aceea aceste sunt platite de invinuiti, insa si in aceasta situatie independenta si impartialitatea 

expertului nu trbuiesc puse la indoiala.  
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In incheierea dezbaterilor a luat cuvantul dl. Viorel ALEXANDRU – presedintele filialei care a multumit 

invitatilor pentru timpul afectat si interventiile avute concluzionand ca solutionarea profesionala a obiectivelor, 

incadrarea in termenele stabilite pentru depunerea rapoartelor de expertiza si respectarea intocmai a Codului 

etic national al profesionistilor contabili insumeaza conditii esentiale pentru valorizarea expertizei contabile 

judiciare in administrarea actului de justitie.  

 

FILIALA CECCAR BRĂILA 

 

In luna mai 2014 filiala CECCAR BRĂILA a desfaşurat actiuni de instruire a membrilor pe diverse teme 

, cu participarea reprezentantilor institutiilor locale , ai administratiei si mediului de afaceri local , şi a fost 

prezentă în cadrul sesiunii cercetărilor ştiinţifice organizate de mediul universitar local în saptamana 19-23 mai 

2014  .  

1. În data de 12 mai 2014 a fost organizată întâlnirea profesională cu tema Dezbaterea legislatiei 

financiar fiscale in perioada aprilie-mai 2014 ce a fost moderată de consilierul superior asistenta contribuabili 

al AFP Braila dna Mariana Lozneanu la care au participat un număr de 42 membri . Tematica abordată a facut 

referire la : Decizia   Nr. 2 din  2014 din 10 aprilie 2014 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la 

impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată şi probleme de procedură fiscală; Ordinul   Nr. 544 din  7 aprilie 

2014 din 11 aprilie 2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării 

fiscale; Ordonanţa de urgenţă   Nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal; Legea   Nr. 62 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; Calendarul obligatiilor fiscale pe luna 

mai 2014. 
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2. O alta actiune importantă s-a desfăşurat în data de 27 mai 2014, întâlnirea profesională cu 

participarea membrilor GEJ în cadrul căreia a fost dezbatută  activitatea de expertiză contabilă desfăşurată în 

primele 5 luni ale anului 2014, noutatile, actualizările aduse Standardului profesional nr. 35, editia VI-a 2014. La 

aceasta actiune organizata în vederea pregătirii întâlnirii semestriale cu organele beneficiare de expertize 

contabile judiciare, auditorul de calitate dl Nisipeanu Gheorghe a punctat câteva din modificările şi completările 

aduse de ediţia a VI-a, 2014, a Standardului profesional nr. 35, astfel:  

-actualizarea standardului profesional în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Civilă; 

-introducerea sintagmei “ expert contabil consilier al părţilor”, expert care îşi desfăşoară activitatea pe 

baza unui contract încheiat cu partea şi obligativitatea depunerii unui exemplar din contract la dosarul cauzei cu 

cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea raportului; 

-eliminarea posibilităţii exprimării opiniei separate într-o lucrare independentă; în situaţia în care expertul 

contabil consilier/recomandat nu este de acord cu concluziile expertului contabil numit, acesta va semna raportul 

de expertiză contabilă făcând menţiunea “cu opinie separată”, care va fi inclusă în raport la cap. II şi III; 

-în cazul întocmirii unui raport separat de către expertul consilier al părţii, acesta va menţiona în raportul 

întocmit de expertul contabil numit “cu raport separat” alături de semnătura şi parafă; 

-respectarea termenelor de depunere la organele beneficiare a raportului de expertiza contabilă cât şi 

privind misiunea de auditare. 

Experţii contabili membri GEJ prezenţi la întâlnire au luat la cunoştinţă de modificările  Standardului 

profesional nr. 35, şi au menţionat la capitolul dificultati că în cazuri izolate, nu s-a acceptat majorarea 

onorariului pentru expertiză. 

 

3.Pentru dinamizarea actiunilor prevazute in Protocoalele de colaborare incheiate cu UGIR, ONRC şi 

ITM, doamna Paula Ştefănescu preşedinte al filialei CECCAR Brăila şi reprezentant UGIR a participat la Masa 

rotundă organizată de ONRC Bucureşti în data de 9 mai 2014 la sediul ORC Brăila, cu tema “Alege ONRC 

online”. In cadrul acestei întâlniri s-au prezentat: 

*serviciile on-line oferite de ONRC – portalul dedicat, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare 

Regională – portal.onrc.ro – ce se adresează mediului de afaceri, practicienilor, cetăţenilor şi administraţiei 

publice 

* modalitati de simplificare a formalitatilor si de facilitare a accesului la serviciile ONRC prin -serviciul 

INFOCERT privind eliberarea on-line a certificatelor constatatoare şi a furnizării de informaţii din Registrul 

Comerţului si serviciul de acces on-line la publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi/sau solicitarea de 

informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 

Informaţiile primite au fost diseminate cu membrii filialei la cadrul întâlnirilor organizate la filială în 12 şi 

28 mai 2014. 

In data de 28 mai 2014, conducerea filialei CECCAR BRĂILA a organizat în sala de cursuri 

N.N.Constantinescu din sediul acesteia , întâlnirea semestrială cu conducerea  ITM Brăila, reprezentată prin 

dna  inspector şef adjunct ITM Brăila – Dna Dorina Vasile şi Dna Dana Iosif – inspector relaţii muncă având ca 

subiect – “Legislaţia muncii –între  reglementare şi aplicabilitate“. La această actiune au participat peste 45 

membri ai filialei.   

Problemele dezbătute s-au referit la:precizări în legătură cu concediul de odihnă şi alte situaţii speciale; 

întreruperea temporară a contractului de muncă;concedii medicale; Legea nr. 35/2013 privind efectuarea 

stagiului de către absolvenţii de învătământ superior; contractul de stagiu şi contractul de muncă; Legea nr. 52 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri modificată cu Legea 277/2013 şi L 
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18/2014 privind zilierii; modificări ale cuntumului sancţiunilor contravenţionale; obligativitatea ţinerii, în format 

electronic, a registrului de evidenţă a salariaţilor la sediul angajatorului. 
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 4. In săptămâna 19-23 mai 2014 Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice Brăila şi 

de Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu a 

organizat  Sesiunea anuală a cercetării ştiinţifice studenteşti – ediţia a XXII-a, la care au fost invitaţi pentru 

participare preşedintele filialei CECCAR BRAILA dna Paula Ştefănescu şi directorul executiv dna Carmen 

Tamaşi-Klaus .La festivitatea de deschidere a acestui eveniment au onorat cu participarea reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, ai direcţiilor locale, ai mediului de afaceri, mass media locală, cadre didactice, dar şi studenţi 

şi profesionişti contabili membrii CECCAR. Amintim participarea: preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila 

dnul ec. Bunea Stancu, prefectul judetului Brăila dna ec. Vasilica Vâlcu, viceprimarul Municipiului Brăila dna 

ec. Doiniţa Ciocan, dna ing. Camelia Dragan din partea Asociaţiei Antreprenorilor din România, filiala Braila; 

conducerea Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila; rectorul Universităţii Constantin Brâncoveanu 

dnul prof. univ. dr. Ovidiu Puiu şi preşedintele senatului Universităţii prof. univ. dr. Ion Scurtu, din partea 

Facultăţii de Inginerie, Colegiului Economic Ion Ghica; din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, din partea 

Direcţiei Judeţene de Cultură Învătământ şi Sport; al Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati” Brăila; Muzeului Brăila 

reprezentanţi ai mass-media: TV Brăila şi ziarul „Obiectiv – vocea Brăilei”. 

 În cadrul sesiunii, structurată pe opt secţiuni s-au prezentat teme privind: „Globalizarea economiei şi 

dezvoltarea durabilă”; „Management, Marketing, relaţii publice”; „Contabilitate, Finanţe, Bănci, Analiza 

economico-financiară”; „Informatică, Statistică”; „Comunicare”; „Administraţie Publică, Drept”; „Comunicare şi 

corespondenţă în limbi străine”; „Exigentele unei economii performante”. 

 Conducerea filialei a participat în data de 20 mai 2014 la constituirea biroului Secţiunii de “Contabilitate; 

Finanţe; Bănci; Analiză economico – financiară” în cadrul careia s-au prezentat 15 teme profesionale.  

 

5.Pentru promovarea intereselor membrilor CECCAR in mediul de afaceri local, prin intermediul 

filialei brăilene, membrii au raspuns  invitatiei lansată de Clubul Întreprinzătorului Român, iniţiativă a Băncii 

Transilvania, pentru a participa gratuit la Cursul cu tema “Managementul Timpului - De la intenţie la 

rezultate” susţinut de dnul Ciprian Teleman şi organizat în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social 

European prin programul POSDRU “Competenţe manageriale în poli de creştere şi dezvoltare şi antreprenoriat 

de viitor in poli de competitivitate” 

Evenimentul s-a desfăşurat în ziua de 29 mai 2014, la Hotel Belvedere din Brăila şi s-a bucurat de 

participarea oamenilor de afaceri locali dar si a membrilor  filialei CECCAR Brăila. 

În cuprinsul programului participanţii au găsit răspunsuri utile la provocările legate de performanţa 

personală şi în viaţa personală. S-au prezentat  tehnici şi instrumente pentru a atinge cote înalte de performanţă în 

diverse domenii de activitate; structurarea şi organizarea gândirii pentru a face faţă complexităţii activităţilor 

generate de conducerea unei afaceri. 
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FILIALA CECCAR BRAŞOV 
 

Luna mai la filiala CECCAR Braşov  a debutat cu o intensă pregătire tehnică şi deontologică în sistem colectiv a 

stagirilor, organizându-se şi derulându-se în sala de curs “Emanoil Nechifor” a filialei, 10 de ore de pregătire 

deontologică şi 21 ore de pregătire tehnică şi practică. Perioada de pregătire s-a încheiat cu sesiunea de evaluare 

în zilele de 17 şi 24 mai 2014. 

În data de 15 mai 2014, directorul executiv al filialei, dna Cornelia Deleanu împreună cu vicepreşedintele 

Consiliului filialei, dl Adrian Ţeposu au dat curs invitaţiei Universităţii Transilvania şi au participat la Cursul 

Festiv organizat pentru studenţii promoţiei 2014 a Universităţii Transilvania din Braşov, specializarea 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În faţa absolvenţilor, părinţilor şi altor invitaţi, vicepreşedintele 

CECCAR Filiala Braşov a vorbit despre specialistul care a obţinut cea mai înaltă calificare prefesională şi care 

are acces neîngrădit la toate activităţile care compun profesia contabilă, respectiv expertul contabil. În discursul 

său, acesta a punctat că este o artă să fii expert contabil, artă care cere multă muncă, devotament, perseverenţă şi 

dedicaţie, dând exemple din experienţa sa personală în drumul de la absolventul de facultate la profesionistul 

contabil de azi. Executivul filialei a felicitat şefa de promoţie şi i-a oferit materiale informative şi promoţionale 

ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor din România. Cu acest prilej a fost promovat examenul de 

admitere la stagiu sesiunea 2014. 

În data de 28 mai 2014, în sala de curs Emanoil Nechifor a filialei, a avut loc întâlnirea de lucru cu reprezentanţii 

Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Braşov, dl Adrian Nicolae Reit – Inspector şef şi dl Senchetru 

Dorin – Inspector şef adjunct SSM, având ca tematică principalele modificări în legislaţia muncii. 

 

  

 

Inspectorii ITM au subliniat principalele modificări intervenite în Codul Muncii odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod penal şi modificările ce vor interveni din 17 iunie 2014 pe Legea 52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  
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Au fost dezbătute aspecte legate de : 

- contractul de muncă aşa cum este reglementat de art 41-48 din Noul Cod al Muncii ; s-a subliniat 

diferenţa dintre perioada de verificare a aptitudinilor profesionale (evaluarea angajatului) şi raporturile de 

muncă, aspect speculat de angajatori şi folosit pentru munca la negru ; 

- perioada de repaus săptămânal atunci când se lucrează în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbătorile 

legale – acordarea de două zile consecutive şi de sporuri conform Codului Mncii 

- orele suplementare lucrate de angajat - sunt considerate ore suplementare doar în cazul în care media pe 

saptămână depăşeşte 40 ore; 

- s-au enumerat documentele ce trebuie întocmite de persoana responsabilă din cadrul departamentul de 

resurse umane intr-o firmă; 

- transmiterea REVISAL (timp de reacţie şi răspuns, se solicită acces la informaţiile transmite pentru 

verificare, deoarece datele în informaţia informatică se preiau greşit). 

 

 

La finalul întâlnirii, inspectorii ITM, la solicitarea membrilor, au enumerat principalele probleme, abateri 

constate în teren şi modalităţile de soluţionare, aspect foarte apreciat de profesioniştii contabili. 

Pregătirea profesională continuă a membrilor filialei a continuat şi în luna mai prin organizarea cursului 

“Contabilitate de gestiune” în zilele de 29 mai – 1 iunie 2014. 
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FILIALA CECCAR BUZĂU 

Dialog cu beneficiarii expertizelor contabile pe linia îmbunătăţirii activităţii de expertiză contabilă judiciară 

 Având în vedere prevederile Normelor 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă 

judiciară şi colaborarea filialei cu beneficiarii activităţii de expertiză contabilă, în data de 16 mai a.c. la nivelul 

filialei Buzău s-a organizat o întrunire a experţilor contabili înscrişi în GEJ cu reprezentanţii Tribunalului Buzău 

şi organele de cercetare. 

 La această întrunire au participat: conducerea filialei, auditorul de calitate al filialei, 25 de experţi 

judiciari înscrişi în Listele experţilor contabili pe specializări pe anul 2014 şi ca invitaţi: 

 Dl. Barbu Valentin - vicepreşedinte al Tribunalului Buzău; 

 Dl. Ardei Vasile - prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău;  

 Dna. Marinescu Liliana - comisar şef Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Buzău; 

 Dl. Draghia Dănuţ - agent şef principal Serviciul de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Buzău. 

. 
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Auditorul de calitate din cadrul filialei, dl. Toader Alexandru, a ridicat următoarele probleme: 

 În procesele penale şi în faza de cercetare penală legătura cu părţile de către expert să se facă cu 

încuviinţarea scrisă a organelor jurisdicţionale; 

 Organele jurisdicţionale să oblige părţile în proces să pună la dispoziţia expertului toate documentele 

necesare tratării obiectivelor stabilite şi să nu se mai lase această problemă pe seama expertului 

contabil. Au fost cazuri când părţile au refuzat să pună la dispoziţia expertului documentele necesare 

tratării obiectivelor respective; 

 Au fost cazuri când onorariile nu au fost depuse de către partea care a solicitat expertiza, expertul a 

depus expertiza la termenul stabilit iar onorariul nu a fost achitat. Se cere respectarea prevederilor 

Codului de procedură civilă în sensul că numirea expertului să fie efectuată după achitarea onorariului 

de către partea ce a cerut efectuarea expertizei iar în adresa de numire să se stipuleze numărul şi data 

chitanţei cu care a fost depus onorariul; 

 Să se respecte prevederile Codului de procedură civilă în care se arată că expertul poate fi convocat în 

sala de consiliu pentru a se stabili volumul de activitate pentru efectuarea expertizei, onorariul precum 

şi termenul de depunere a expertizei. Au fost cazuri când şi după depunerea notei de evaluare nu au 

fost luate în considerare de organele jurisdicţionale, onorariul rămânând în final cel provizoriu; 

 Obiectivele trebuiesc înscrise în adresa de numire clare, concise şi fără ambiguităţi şi să nu mai fie 

scrise aşa cum au fost formulate de părţi. În obiective să nu mai apară probleme juridice (vinovat, 

nevinovat, sustras, prejudiciu, etc.) lucruri care nu sunt de competenţa expertului contabil. Să se evite 

formularea de obiective care conduc la aceiaşi cerinţă; 

 Organele jurisdicţionale să nu se abţină a numi experţi contabili atunci când este vorba de o expertiză 

în domeniul fiscal pentru că în Nomenclatorulu specializărilor expertizei tehnice judiciare, prevăzut în 

Ordinul 199/2010 al Ministrului Justiţiei, la specializarea contabilitate există opţiunea contabilitate-

fiscalitate. Consultantul fiscal, prin însuşi denumirea respectivă, oferă servicii de consultanţă şi nu are 

tehnica efectuării de expertize judiciare. 

S-a mai ridicat problema spaţiului de la Judecătoria Buzău care este insuficient si necorespunzător pentru 

studiul dosarelor; s-a solicitat de către experţii contabili să se afişeze la Judecătorie un anunţ astfel încât experţii 

să aibă acces cu prioritate la dosar. 

Eliminarea din adresele de numire de la Judecătoria Buzău a atenţionării (dacă nu se depune până la data de... 

vor fi sancţionaţi) şi transmiterea acesteia în timp util expertului contabil precum şi faptul că au existat cazuri în 

care sentinţa a fost dată înainte de depunerea raportului de expertiză fără ca expertul contabil să fie înştiinţat. 

Invitaţii au reţinut problemele semnalate şi au promis că vor întreprinde toate demersurile pentru 

îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară dorindu-se ca între beneficiarii expertizelor contabile 

judiciare şi CECCAR să fie o colaborare pe relaţie principială. 
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În încheiere, invitaţii au subliniat că există o colaborare bună între experţii judiciari şi instanţele de judecată 

şi organele de cercetare şi au manifestat dorinţa menţinerii acesteia la un nivel care să permită soluţionarea cu 

celeritate a dosarelor şi stabilirea unor onorarii cât mai juste pentru experţii judiciari. 

 

FILIALA CECCAR CĂLĂRAŞI 

Vineri 16.05.2014 la sala mare Demitrie Jarcu a filialei CECCAR Călăraşi a avut loc seminarul “Implicaţii 

fiscale ca urmare a modificărilor şi completărilor la legislaţie care se aplică de la 01.01.2014”, cu lectorul 

autorizat de CECCAR  - domnul profesor Caloian Florentin. 

 Tema a prezentat un deosebit interes în rândul membrilor care au dezbătut pe larg diferite aspecte din 

practică.  

 De asemenea, sâmbătă 17.05.2014 a avut loc prezentarea de către firma CERTSIGN a facilităţilor oferite 

membrilor CECCAR, prin folosirea semnăturii electronice achiziţionată de la această firmă. La prezentare au 

participat şi 48 de stagiari din anul I,II şi III. 

 

FILIALA CECCAR CARAŞ-SEVERIN 

 
ACTIUNI DE COMUNICARE CU MEMBRII 

 

 

Actiunea a fost derulata de catre dl. Rada Danut-presedinte d-na Pintea Lidia, director executiv. 

 

OBIECTIV : intilniri cu membrii care au societati de expertiza contabila. 

 

In cadrul filialei Caras-Severin isi desfasoara activitatea 31 de societati de specialitate infiintate de 

membri care au dovedit ca profesia contabila este importanta in aservirea interesului public. 

Conform indicatorilor inscrisi in Raportul de activitate anual depus la filiala, constatam ca activitatea 

firmelor s-a mentinut, iar anul trecut a crescut atit la numar de clienti cit si ca cifra de afaceri. 

In demersul facut de filiala, am dorit sa purtam discutii in afara cadrului, sa spunem, mai rigid din 

cadrul filialei si sa aflam parerile lor referitor la organizarea activitatii firmei, cum se ajuta de 

reglementarile emise de organismul profesional in relatiile cu clientii, ce probleme intimpina si orice alte 

probleme.  

Au fost vizitate 8 firme, astfel : 

 

SC CAPITAL INVEST SRL, asociat si administrator dl. Duma Florin Ionel, membru expert 

contabil din anul 1996 iar societatea a fost inscrisa in tablou din anul 2000. Dl. Duma florin Ionel 

desfasoara activitate si prin cabinetul propriu de expert contabil cit si prin societate.  

Societatea functioneaza in spatiu propriu care are dotarea necesara desfasurarii activitatii cu 4 

angajati. Se asigura servicii din intreaga paleta a misiunilor reglementate de CECCAR. Dl. Duma Florin 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
35 

Ionel este o persoana care pune pe primul loc dezvoltarea profesionala, fiind autor de carte, articole, 

opinii. S-a specializat si in redactarea de programe pentru accesare fonduri europene, avind succes in 

concretizarea lor. Fiind foarte bine informat din punct de vedere legislativ, este totdeauna cu un pas 

inainte de a oferi oportunitati de afaceri mediului de afaceri din judet. Societate are clienti in tot judetul 

iar misiunea de tinere a contabilitatii se realizeaza, in functie de anumite cliterii, fie la sediul firmei, fie la 

sediul clientului. Firma are aplicate proceduri de control intern si contractele incheiate pastreaza forma 

modelului tip recomandat prin standardele profesionale. Canstatam ca firma are foarte multa literarura de 

specialitate, procurata atit de la organismul profesional cit si de la alte edituri. De asemenea diplomele si 

cupele primite de la CECCAR ca apreciere la activitatii firmei sunt expuse la loc de cinste, fapt ce denota 

ca sunt mindri de apartenenta la CECCAR. Un loc de onoare linga biblioteca il are biclicleta cu care dl. 

Duma se deplaseasa in oras, imbinind grija fata de mediu si fata de sanatate. Felicitari si speram ca si alti 

cititori ai acestor rinduri sa ii urmeze exemplul.  

Dl. Duma Florin Ionel ne-a intimpinat cu multa buna vointa aratind ca apreciaza aceasta vizita 

colegiala. Din cauza activitatii zilnice intense si a multor alte activitati adiacente desfasurate de domnia 

sa ii este mai greu sa vina la filiala in vizita, dar la actiunile organizate de filiala este prezent. In relatiile 

cu clientii un atu in negocierea contractelor o constituie tocmai apartenenta la organismul profesional.  

D-na Pintea Lidia prezinta facilitatile oferite de CECCAR membrilor de reducere a cotizatiei in 

functie de numarul de angajati, sau pentru angajatii societatii care au calitatea de membru.  

Deasemenea se prezinta modalitatea de a putea folosi sigla CECCAR. 
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SC DOCUMENT SRL este societate de expertiza contabila, membra a filialei noastre din anul 2008, 

infiintata de dl. Duda Virgiliu. Societatea a activat multi ani ca societate de contabilitate, transformindu-

se in societate de expertiza pentru a avea o mai larga paleta de servicii. 

Succesul afacerii, ne spune dl. Duda Virgiliu, este de a acorda clientului timp, indiferent de cit de 

stringente sunt lucrarile, termenele, obligatiile de raportare. A fi confidentul clientului nu este un cuvint 

fara esenta. Respectul reciproc se cistiga si se fundamenteaza la masa discutiilor, unde clientul isi spune 

pasurile, se pot deduce ce dorinte are de la contabil, se poate negocia in termeni amiabili servicii dorite, 

clientul poate si constientizat de volumul de munca ce se presteaza. Se arata interesat de facilitatile 

oferite de filiala privind cotizati si folosirea siglei, urmind sa depuna la filiala solicitarea pentru sigla. 

Dl. Rada Danut, presedintele filialei scoate in evidenta anii multi si fructuosi, pe care dl. Duda 

Virgiliu ii are la activ in munca de profesionist contabil.  

 

SC BUSINNES&EDUCATION ADVISERS SRL este infiintata de dl. Milos Marius Cristian si 

sotia, d-na Laura Raisa. Calitatea de expert contabil au obtinut-o in virtutea faptului ca sunt cadre 

didactice la Unifersitatea Eftimie Murgu din Resita, prin interviu, in anul 2011. Societatea nu are un 

portofoliu mare de clienti, fiind infiintata in vederea accesarii de programme educationale. Activitatea se 

desfasoara in sediu propriu si are dotarile necesare. Punctul de documentare cuprinde publicatii prin 

editura CECCAR si alte edituri de specialitate.  



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
37 

Se apreciaza pozitiv actiunea de intilniri ale reprezentatilor filialei cu membrii ce au societati de 

profil la sediu administrativ. Dl. Rada Danut, presedintele filialei subliniaza rolul membrilor de a face 

cunoscut organismul profesional, mai ales in rindul viitorilor economisti, cum e cazul de fata, cind 

membrii nostri sunt si cadre universitare.  

SC CATALIN EXPERT ACCOUNTING SRL, societate infiintata in anul 2010 de dl. Otelariu 

Catalin expert contabil.  

Firma fiinteaza in sediu propriu si are portofoliu de clinti in tot judetul. Ca mod de lucru cu clientii se 

agreaza mai mult supravegherea organizarii contabilitatii la sediul clientului, ceea ce implica mult timp 

petrecut inafara sediului firmei. Ca punct forte este faptul ca se cunoaste mai bine pulsul activitatii 

clientului, acesta putind fi consiliat in timp real asupra unor aspecte de evitat. In politica firmei un loc 

important este educarea clientului in notiuni financiar contabil, in gasirea unui limbaj comun de 

comunicare, de adoptarea unui tablou de bord cu informatii utile manageriatului clientului.  

Pentru completarea punctului de documentare a firmei, se prezinta titlurile de carte existente la 

filiala, urmind ca administratorul firmei sa achizitioneze cartile ce lipsc si sunt necesare in desfasurarea 

activitatii. Se apreciaza modul ales si aplicat de conducerea aleasa si executiva a filialei de a cunoste 

membrii la locul de desfasurare a activitatii. 

SC CONTA INTELIGENT SRL, societate inscrisa in tabloul filialei in anul 2012 de d.na Azap 

Mihaela, expert contabil. 

Firma are un portofoliu mare de clienti, acoperind societati cu diverse obiecte de activitate. Firma are 

3 angajati, activitatea de tinere a contabilitatii pentru clienti fiind efectuata exclusiv la sediul firmei. D-na 

Azap Mihaela, a dorit implicarea mai mare in activitatea filialei, motiv pentru care, de anul acesta este 

membru in Consiliul filialei. Firma isi desfasoara activitatea intr-un sediu aflat foarte aproape de centrul 

orasului, fiind foarte accesibil clientilor. Initiativa de a cunoaste mediul de afaceri se propune a fi 

realizata in perioada urmatoare prin intilniri cu administratorii societatilor-clienti. 
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SC EXPERTFINANCIA SRL, infiintata in anul 2008 de catre dl. Tanasa Aurel, expert contabil, 

care isi desfasoara activitatea atit in cadrul firmei cit si ca expert contabil. 

Este o firma care are un statut bine definit in piata serviciilor contabile cu un portofoliu mare de 

clienti. Activitatea a fost recunoscuta de CECCAR, societatea a primit diplome si cupe in mai multi ani. 

Dl. Tanasa Aurel recunoaste ca nu se implica prea mult in activitatea filialei, decit in actiunile 

obligatorii, din lipsa de timp si apreciaza pozitiv intilnirea de azi, sperind ca aceste intilniri sa devina 

repetitive. Activitatea propriu zisa de tinere a contabilitatii se executa de personalul angajat, de care este 

multumit. Pregatirea profesionala a angajatilor este foarte importanta intr-o firma cu un numar mare de 

clienti cu diverse obiecte de activitate si diverse cerinte. Firma ofera servicii complete de contabilitate si 

consiliere fiscala a clientilor.  
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SC AXA CONT LOGISTIC SRL este infiintata relativ recent adica din anul 2012 de d-na Pana 

Aurelia, expert contabil. 

Sediul firmei este aproape de centrul orasului, spatios si foarte frumos amenajat. Are in dotare 

aparatura electronica si mobilier adecvat desfasurarii activitatii cu clientii. 

D-na Pana Aurelia scoate in evidenta importanta de a face parte din organismul profesional, 

indemnind tinerii economisti sa intre in ridurile profesionistilor contabili, asa cum a facut si fiul dinsei, 

care este stagial in anul III al filialei, pregatindu-se intens de a continua afacerea in familie. Sloganul 

afacerii este : « tintim tot mai sus ». 

Concluzii desprinse : 

-actiunea a primit aprecieri pozitive 

-se recomanda repetarea la intervale regulate 

-toate firmele vizitate au sedii reprezentative, bine si frumos amenajate 

-activitatea propriu-zisa de efectueaza cu personal angajat in care se investeste permanent pentru 

pregatirea profesionala 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
40 

-se pune mare accent pe relatia cu clientul, pe responsabilizarea lor cu privire la actul de tinere a 

contabilitatii 

-se recunoastre atributul de < confident al societatii>, atribuit profesionistului contabil, cu 

amendamentul de a gasi cai de sensibilizare ai clientilor asupra acestui aspect. 

-fiecare firma vizitata a completat punctul propriu de documentare cu carti de specialitate oferite de 

reprezentantii filialei. 

Aceasta actiune va fi continuata in perioada urmatoare, astfel ca fiecare societate de expertiza 

contabila sa fie vizitata la sediul social. 

Activitatea curenta a filialei a asigurat comunicarea permanenta cu membrii, cu Aparatul central 

pentru diversele activitati ale lunii aprilie.  

Activitatea cu stagiarii s-a concretizat in evaluarea semestrului I la care au participat stagiarii din cei 

trei ani. S-a constat un salt calitativ in tehnoredactarea lucrarilor si in modul de prezentare oral ceea ce 

denota seriozitatea cu care e abordata pregatirea profesionala a stagiarilor atit din partea lor cit si a 

filialei. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

 
1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 13 mai 2014 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia au fost 

prelucrate 17 acte legislative apărute în perioada aprilie - mai ac.   

Un accent deosebit s-a acordat OUG nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

respectiv Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la 

impunerea veniturilor din activităţi agricole. 

2. Masă Rotundă cu tema „Noutăţi fiscale în exerciţiul financiar 2014” 

În data de 21 mai 2014 în sala de şedinţă al filialei a fost organizat o masă rotundă având ca temă „Noutăţi fiscale în 

exerciţiul financiar 2014”. 

Având în vedere că în ultima perioadă s-au pus mai multe întrebări din partea membrilor legat de TVA, Impozit pe profit, 

Contribuţii sociale, Accize, etc. în urma discuţiilor de la întâlnirea de lucru din 13 mai 2014, d-l vicepreşedinte Benko Pal 

s-a angajat să prezinte un material legat de noutăţile fiscale recent apărute.   
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Cu această ocazie au fost prezentate şi discutate aspectele mai importante legate de: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte 

măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 151 din 28 februarie 2014 

- Modificări aduse prin HG 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte 

măsuri fiscal-bugetare 

- Modificări privind impozitul pe profit 

- Impozitul pe construcţii speciale 

- Aspecte generale privind închiderea exerciţiului  

- Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, 

activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei 

bunurilor 

- Modificări legislative privind regimul accizelor 

 

 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIŢA 
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FILIALA CECCAR DOLJ 
 

 

În vederea realizării măsurilor stabilite prin Programul de activitate al Consiliului Superior şi Consiliile 

filialelor pentru anul 2014, aprobat de Conferinţa Naţională din    14 martie 2014, în ceea ce priveşte continuarea 

măsurilor privind analiza modului în care este organizată ţinerea contabilităţii şi întocmirea şi prezentarea 

situaţiilor financiare la societăţile comerciale din raza filialei (pct. 22), respectiv colaborarea cu AJFP, Camerele 

de Comerţ şi Industrie, Oficiul Registrului Comerţului, ITM pentru identificarea persoanelor care conduc 

evidenţe contabile sau desfăşoară activităţi specifice fără a fi membre ale Corpului (pct. 45), vă informăm că 

filiala Dolj a iniţiat o acţiune, în colaborare cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, în vederea 

depistării şi sancţionării entităţilor comerciale care nu au organizat compartiment distinct de contabilitate, astfel: 

I. Prin adresa nr. 163/06.03.2014 filiala C.E.C.C.A.R. Dolj a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Dolj să comunice următoarele date, în vederea analizei modului de respectare a prevederilor art. 10 din 

Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu privire la modul de organizare a contabilităţii la entităţile economice din 

judeţul Dolj: 

1. Numărul agenţilor economici la care administratorul a semnat situaţiile financiare de la 31.12.2012 şi în 

calitate de persoană care le-a întocmit, încălcându-se prevederile art. 10 alin. 2, din care: 

2. Numărul agenţilor economici care înregistrează cifra de afaceri netă şi totalul activelor peste 

echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro (155.004 lei) şi la care administratorul a semnat situaţiile financiare 

de la 31.12.2012 şi în calitate de persoană care le-a întocmit; 

3.  Numărul agenţilor economici care înregistrează cifra de afaceri netă şi totalul activelor peste 

echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, care nu au organizat contabilitatea în compartimente distincte şi la 
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care situaţiile financiare de la data de 31.12.2012 au fost semnate de către persoane fizice sau juridice nemembre 

C.E.C.C.A.R., încălcându-se prevederile art. 10 alin. 3^1.  

4.  Numărul agenţilor economici care înregistrează cifra de afaceri netă şi totalul activelor peste 

echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, care au organizat contabilitatea în compartimente distincte şi la care 

situaţiile financiare de la data de 31.12.2012 au fost semnate de către persoane fizice sau juridice nemembre 

C.E.C.C.A.R., în vederea verificării la ITM Dolj existenţa contractelor de muncă înregistrate în calitate de 

director economic.  

5. În vederea depistării şi aplicării de sancţiuni membrilor C.E.C.C.A.R. care nu au declarat corect 

veniturile obţinute din activităţi profesionale, comunicarea numărului de agenţi economici la care aceştia au 

semnat situaţiile financiare de la 31.12.2012 în calitate de persoană autorizată care le-au întocmit. 

II. Prin adresa nr. 6593/28.03.2014 Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova a comunicat filialei 

C.E.C.C.A.R. Dolj că, în urma analizei efectuate la nivelul acestei instituţii, a rezultat că la un număr de 4743 

agenţi economici adminstratorul a semnat situaţiile financiare de la 31.12.2012 şi în calitate de persoană care le-a 

întocmit, contrar prevederilor legale.  

De asemenea, s-a comunicat filialei că această situaţie s-a înregistrat şi în cazul a 93 agenţi economici care 

înregistrează cifra de afaceri şi totalul activelor peste echivalentul în lei a sumei de 35000 euro, aspect care 

constituie infracţiune. 

Prin adresa menţionată anterior, instituţia fiscală a omis să răspundă la pct. 4 şi 5 din adresa filialei nr. 

163/06.03.2014. 

III. În urma primirii acestui răspuns, filiala C.E.C.C.A.R. Dolj a solicitat Direcţiei Juridice din cadrul 

C.E.C.C.A.R., prin adresa nr. 214/28.03.2014, verificarea următoarelor aspecte: 

     1. Dacă refuzul ANAF de a răspunde la pct. 4 şi 5 din adresa filialei                      nr. 163/06.03.2014 are temei 

legal; 

     2. Dacă în cazul celor 93 de entităţi care înregistrează cifra de afaceri şi totalul activelor peste echivalentul în 

lei a sumei de 35000 euro, comunicate de ANAF, la care administratorul a semnat situaţiile financiare şi în 

calitate de persoană care le-a întocmit, se poate declanşa procedura de urmărire penală; 

    3. Dacă filiala poate solicita ANAF aplicarea de amenzi contravenţionale şi intrarea în legalitate, prin refacerea 

situaţiilor financiare de la 31.12.2012 în cazul celor 4743 entităţi la care administratorul a semnat situaţiile 

financiare şi în calitate de persoană care le-a întocmit. 

     IV. Ca urmare a recomandărilor transmise de către Direcţia Juridică din cadrul C.E.C.C.A.R., prin e-mailul 

din data de 9 aprilie 2014, filiala Dolj a transmis Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Craiova adresa nr. 

244/10.04.2014, prin care a solicitat, în baza art. 43 alin. (1) din O.G. nr. 65/1994, comunicarea datelor de 

identificare a persoanelor fizice şi juridice care au semnat situaţiile financiare de la 31.12.2012 aferente agenţilor 

economici care nu au organizată contabilitatea în compartimente distincte şi care înregistrează cifra de afaceri 

netă şi totalul activelor peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, respectiv suma de 155.004 lei, precum 

şi aplicarea  măsurilor prevăzute de art. 41 pct. 9 şi art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul celor 4743 agenţi economici care nu au organizat compartiment 

distinct de contabilitate. 

    V. Ca urmare a acestei solicitări, Administraţa Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj răspunde prin adresa nr. 

4368/06.05.2014 că în cazul a 1085 agenţi economici s-au declanşat măsuri de notificare şi aplicare a 

sancţiunilor prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Ca urmare a acestei acţiuni, un număr de 385 agenţi economici au depus rapoarte de misiune întocmite de 

către experţi contabili, membri C.E.C.C.A.R., care au atestat situaţiile financiare depuse iniţial. 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
44 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj menţionează că acţiunea prin care se urmăreşte intrarea 

în legalitate a agenţilor economici care nu au organizat compartiment distinct de contabilitate, este în desfăşurare. 

      Prin această acţiune a filialei C.E.C.C.A.R. Dolj s-au creat premisele pentru: 

- creşterea solicitărilor de misiuni privind ţinerea şi examinarea contabilităţii,  adresate membrilor 

filialei; 

- creşterea veniturilor filialei, ca urmare a încasării cotizaţiilor variabile aferente veniturilor suplimentare 

realizate; 

- atragerea în acţiuni de pregătire profesională a profesioniştilor contabili care doresc obţinerea calităţilor 

profesionale de expert contabil şi contabil autorizat. 

 
 

 

 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 
 

 

În cursul lunii Mai 2014, la Filiala C.E.C.C.A.R. Giurgiu au avut loc următoarele întâlniri: 

- În data de 12 mai 2014  cu ocazia înmânării subiectelor pentru sesiunea de evaluare a stagiarilor pentru 

semestrul I, 2014, directorul filialei împreună cu şeful de birou stagiu şi dezvoltare profesională au avut diverse 

discuţii cu stagiarii filialei pentru lămurirea unor aspecte legate de activitatea de stagiu şi nu numai. 

- În data de 27 mai 2014  a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a fiecărei luni, unde a fost prezentată 

legislaţia apărută în luna aprilie dar şi alte probleme ridicate de cei prezenţi. Din legislaţia discutată reamintim 

câteva şi anume:  

- OUG nr.19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în 

MO nr. 308 din 25.04.2014, afişată la data de 28.04.2014; 

- Hotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit 

utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, publicată în MO nr. 320 din 30.04.2014, afişatză în data 

de 06.05.2014; 

- Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, 

publicată în MO nr. 355 din 14.05.2014, afişată în data de 19.05.2014; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitară a 

prevederilor art. 18 „Pensii” al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi 
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prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al 

veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al 

Canadei, publicat în MO nr. 360 din 15.05.2014, afişat în data de 19.05.2014; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 671/2014 privind modificarea 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. 1801/1995, publicat în MO nr.361 din 16.05.2014, afişat în data de 19.05.2014; 

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr. 1870/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor de completarea a numărului de 

evidenţă a plăţii, publicat în MO nr. 360 din 15.05.2014, afişat în data de 19.05.2014; 

- OUG nr. 25/2014 privind privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori 

economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal – bugetare, publicată în MO nr. 377 din 

data de 21.05.2014, afişat în 22.05.2014; 

- Hotărârea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare 

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

384 din 23.05.2014, afişată în data de 26.05.2014; 

- OUG nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, publicată în 

MO nr. 388 din 26.05.2014, afişată în data de 27.05.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA CECCAR GORJ 
 

 

Întâlnire de lucru cu reprezentanţii 

instituţiilor publice locale 
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Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în data 08 mai 2014 în sala de curs a filialei o întâlnire de lucru cu 

reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, respectiv din partea A.J.F.P. Gorj au fost prezenţi - şef serviciu 

asistenţă contribuabili d-na Vlaicu Teodora şi d-na Marcea Mariana, din partea Casei Judeţene de Sănătate d-na 

Făgaş  Amalia, din partea Casei Judeţene de Pensii – d-nul Diaconescu Daniel, la această acţiune au participat şi 

un număr de 39 de membrii experţi contabili .  

Au fost solicitate membrilor temele de interes pentru dezbatere, iar discuţiile în cadrul întâlnirii au fost 

interactive. Abordarea problemelor a fost punctuală. 
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D-na preşedinte a moderat această acţiune, în cadrul căreia a pus în discuţie următoarele aspecte privind: 

- sistemul TVA la încasare şi rolul acestuia în ordinea de decontare a facturilor; regulile de exigibilitate 

a TVA-ului, determinarea datei încasării facturii: cazul plăţilor parţiale, încasarea prin compensare, 

cesiunea de creanţe, alte instrumente de plată; 

- ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal referitoare la  scutirea de impozit a profitului reinvestit, prezentându-se 

diferenţele între precizările actuale şi modificările aduse de legislaţia actuală; 

- calcularea, plata şi verificarea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate; 

- necesitatea solicitării de către angajat pentru eliberarea adeverinţelor ce cuprinde stagiul de cotizare, 

accentuându-se cazurile pentru care se solicită acestea (de exemplu adeverinţe de sporuri pentru grupe 

care nu au fost trecute în cărţile de muncă etc.); 

- tichetele cadou, fiscalizarea, deductibilitatea, condiţii; 

- deductibilitatea, încadrarea fiscală şi contabilă privind acordarea mesei salariaţilor cazaţi la pensiuni 

sau hoteluri situate în locaţii mai greu accesibile; 

- vârsta de pensionare anticipată în anul 2014; 

- stagiul de cotizare în ţările europene pentru asigurările sociale de sănătate, documentele doveditoare a 

stagiului de cotizare pentru munca prestată în străinătate (formularul E104);  

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. 

 

 

 

Curăţenia de primăvară 
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Ca urmare a demersurilor întreprinse de conducerea filialei privind acţiunea de curăţenie în natură din 

cadrul campaniei ,,Curăţenia de primăvară - Educaţie pentru curăţenia oraşului tău” iniţiată de Fundaţia 

,,Mareţie şi Talent” am organizat  în  data de 27 mai 2014 în parcul ,,Arethia Tătărăscu”  din Tg-Jiu, sub deviza 

,,Nu cobori dacă ridici gunoiul” în colaborare cu absolvenţi ai clasei a XII-a de la Colegiul Naţional ,,Tudor 

Vladimirescu" şi stagiari din cadrul filialei. 
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Totodată în această campanie s-au împărţit flyere cu informaţii despre accesul la profesia de expert 

contabil,  s-au mediatizat acţiunile Fundaţiei Măreţie şi Talent menite să contribuie la îmbunătăţirea sistemului 

educaţional românesc şi la o mai bună  înţelegere a realităţii economice de către elevi şi studenţi. 

Pe parcursul acţiunii s-au purtat tricouri şi şepci personalizate cu sigla Fundaţiei ,,Măreţie şi Talent” şi  

,,Clubul Tinerilor Experţi Contabili” din România.  

Această prima acţiune a pus bazele unei colaborări pe termen lung cu factorii administrativi, care să facă 

posibilă realizarea unor programe viabile de promovare, descoperind măreţia din noi şi punând talentul în 

mişcare prin viziune asupra ambientului universal. 

 

 

Curs de pregătire profesională 

 

Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în luna mai 2014 cursul de ,,Expertiza  

contabilă şi Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă”.Cursul a fost organizat având în vedere importanţa 

expertizei contabile judiciare în soluţionarea unui dosar aflat in instanţă. Cursanţii au fost din rândul membrilor 

înscrişi în GEJ, temele dezbătute au fost legate de modificarile aduse Codului de procedură civilă, cu accent pe 

importanţa cunoaşterii sediului reglementărilor procedurale legale şi profesionale, privind activitatea de expertiză 

contabilă judiciară. 

 Cursul a fost interactiv, au fost clarificate anumite situaţii practice, lectorul a răspuns punctual fiecăruia, 

un accent deosebit s-a pus pe identificarea unor soluţii capabile să armonizeze comportamentele, atitudinile, 

abordările profesionale, astfel încât profesia să-şi poate demonstra unicitatea conceptuală şi de acţiune în relaţia 

cu organele beneficiare ale lucrărilor de expertiză contabilă. 

 

 

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

 

       La CECCAR Filiala 

Harghita, în cadrul Programului naţional de dezvoltare profesională, în perioada 5- 8 mai 2014, au fost organizate 

cursuri la disciplinele Expertiză contabilă,  Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii - lector univ.dr. 

Necşulescu Ecaterina şi Standardul profesional nr.40 – lector ec. Popa Aved Marta Csilla. Cursurile s-au 

desfăşurat în sala de curs a filialei CECCAR Harghita şi au avut durata de 40 de ore. La aceste cursuri au 
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participat 114 cursanţi. La sfârşitul cursurilor s-au completat Fişe de Evaluare şi s-a susţinut de către participanţi 

un test de verificare.  

       În data de 10 mai 2014 a avut loc la sediul filialei cursul de pregătire tehnică şi practică pentru stagiari la 

disciplinele Studii de fezabilitate şi Analiză diagnostic al întreprinderii – lector ec. Tanko Paraschiva. 

       În oraşul  Gheorgheni, în data de 29 mai 2014 a avut loc întâlnirea lunară cu membrii filialei  din zonă. La 

această întâlnire au participat 34 de membrii, iar din partea filialei a participat d-ul preşedinte interimar Gencsi 

Mihaly, d-na auditor de calitate Kiss Rita, d-na director executiv Popa Aved Marta Csilla şi d-na şef birou 

pregătire profesională Simon Margareta.  Au fost prezentate noutăţile legislative apărute în luna mai 2014: 

Hotărârea 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea 

veniturilor din activităţi agricole, Legea nr.62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Hotărârea nr.421/2014 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

       Auditorul de calitate d-na Kiss Rita  a prezentat Modul de efectuare al auditului de calitate la cabinete, 

punând accentul pe importanţa respectării Normelor profesionale pentru a presta lucrări de calitate.   

       Au urmat dezbateri pe marginea materialelor prezentate. 
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FILIALA CECCAR HUNEDOARA 

 

       În luna mai filiala C.E.C.C.A.R. Hunedoara a organizat două întâlniri cu membrii astfel: 

           A. În data de 9 mai 2014  în Petroşani în sediul  Casei de cultură a sindicatelor o întâlnire cu membrii 

CECCAR din Valea Jiului, la care au participat peste 35 membrii. 

              Temele acestei întâlniri au fost: 

                  a)Reglementările OMFP 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei 

fizice supuse verificării fiscale, discutându-se pe marginea lui şi  prezentându-se cazuri practice de aplicare a 

metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru toate persoanele fizice contribuabili. 

                  b)Cazuri practice întâlnite în expertizele contabile şi despre pericolele pe care le poate întâmpina 

expertul contabil atât cel numit cât şi cel asistent în legatură cu independenţa profesională. 

              La această întâlnire moderatorul discuţiilor a fost d.na Mornea Maria,  

presedintele CECCAR Filiala Hunedoara. 

              Discuţiile au fost centrate în principal pe controalele ce pot fi efectuate de organelle fiscale  la unitaţile 

economice la care există în evidenţa contabilă solduri în conturile de aport asociaţi precum şi despre incidenţa 

acestor prevederi pentru aceste unităţi. 

              Referitor la discuţiile în legătură cu cazurile practice întâlnite în expertizele contabile  dl. Director 

executiv Lungoci Petrică a prezentat modul în care standardul profesional rezolvă acest aspect, în plus d.na 

Mornea Maria preşedintele filialei CECCAR Hunedoara a adus în discuţie situaţii care pot aduce atingere 

independenţei în principal pentru experţii asistenţi. Prevederile din Codul civil prin care expertul parte poate fi 

consilierul părţii nu trebuie înţeles  că prevalează asupra Codului Etic. 

             B. În data de 29 MAI.2014, la sediul nou al  filialei C.E.C.C.A.R. din Deva situat în Deva, Bd. 22 

Decembrie , nr.69. a avut  loc urmatoarele activităţi: 

                   -Un seminar cu tema,, Reglementările referitoare la expertiza contabilă judiciară privind modul de 

abordare de către expertul asistent a raportului contractual cu părţile 

                 - Un seminar cu următoarele teme:  

                    a) Modele de calcul pentru stabilirea bazei impozabile ajustate prin metode indirecte, reglementate 

de Hotărârea Guvernului nr. 248/2011, cu modificările şi completările ulterioare pentru persoane fizice; 

                   b) Corelarea prevederilor din Codul fiscal privind cheltuielile efectuate la imobilizările corporale cu 

reglementările din OMFP 1898/2013. 

                 La acest seminar au participat alături de peste 28 membrii CECCAR şi specialişti din cadrul Direcţiei 

Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara – Deva. 

                 Discuţiile purtate la cele două  simpozioane au fost moderate de D.na Mornea Maria, preşedinte al 

filialei CECCAR . 
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                 Întrucat în ultima perioadă pentru realizarea expertizelelor contabile  pe lângă expertul numit sunt tot 

mai multe situaţii în care parţile solicit şi le sunt acceptate solicitările pentru expert parte, au apărut situaţii care 

ar necesita reglementări profesionale explicite în aceste situaţii, întrucât au apărut modificări legislative, in 

legatură cu acestea. 

                La al doilea simpozion  la care a participat alături de d.na Mornea Maria, preşedintele filialei CECCAR  

si D.na Boca Doina , reprezentant al DJFP Hunedoara Deva, din compartimentul asistenţă contribuabili, 

discuţiile au fost axate în principal pe  ,,Corelarea prevederilor din Codul fiscal privind cheltuielile efectuate la 

imobilizările corporale cu reglementările din OMFP 1898/2013,, întrucât deocamdată nu sunt stabilite clar reguli 

pentru ajustarea bazei impozabile ajustate pentru persoanele fizice.   

 

FILIALA CECCAR  IALOMIŢA 

 

  1.       În data de 15 mai 2014  în sala de cursuri a filialei s-a desfăşurat  seminarul pentru cenzori cu tema 

“Obligaţiile cenzorilor în reorganizarea şi falimentul entităţilor economice”  la care au participat membri care au 

şi calitatea de cenzor în cadrul diverselor entităţi .  

                   

Pentru a aduce clarificări , având în vedere tema seminarului, au fost invitaţi să participe la această acţiune 

reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă- filiala Ialmiţa, onorând invitaţia dl. avocat 

Gavrilă Vasile 

   Aceast seminar  a urmărit  identificarea anumitor aspecte cu privire la responsabilitatea cenzorilor în procesul 

de reorganizare şi lichidare a societăţilor comerciale , aspect din păcate nereglementat de actuala lege 85/2006 şi 

neabordat nici în viitorul Cod al insolvenţie.   
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2.   Tot în  15 mai 2014  în sala de consiliu a filialei s-a desfăşurat întâlnirea de lucru cu reprezentanţii 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa care a avut  tema  

“ Întocmirea, semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale” . Au răspuns invitaţiei de a participa la această 

acţiune dl. Ţenea Petre - şef al AJFP  Ialomiţa şi  dna  Carmen Popescu  - şef  Contribuabili Mijlocii  care au 

dezbătut împreună cu organele de conducere ale filialei şi  dna Malama Camelia vicepreşedinte al Consiliului 

Superior  modul în care sunt  puse în aplicare  prevederile Legii contabilităţii cu privire la  organizarea 

contabilităţii la nivelul entităţilor care-şi desfăşoară activitatea în judeţ.          

                

    În cadrul întâlnirii a fost prezentată o analiză a pieţii serviciilor contabile din Ialomiţa din care a reieşit faptul 

că există încă o mare parte neagră în această piaţă unde nu sunt cunoscuţi prestatorii de servici şi pentru 

identificarea acestora  a fost cerut sprijin reprezentanţilor AJFP prezenţi la întâlnire. 

 3.    În cadrul acţiunilor iniţiate de Fundaţia Măreţie şi Talent şi Clubul Tinerilor Experţi Contabili având tema ” 

Curăţenia  de primăvară- educaţie pentru curăţenia oraşului tău”,  la Slobozia  s-a desfăşurat  în data de 17 mai 

2014  o acţiune care a avut ca obiectiv punerea în aplicare a misiunii de implicare activă în viaţa comunităţii a  a 

tuturor structurilor create prin CECCAR şi alături de CECCAR. 

    Această acţiune s-a bucurat de coparticiparea în calitate de partener a Palatului Copiilor Slobozia  prin  Cercul 

de ecologie,  a Primărie Slobozia, personal a dlui. primar Alexandru Stoica care a susţinut deschis campania de 

educaţie a populaţiei iniţiată de Fundaţia Măreţie şi Talent, a stagiarilor şi membrilor filialei Ialomiţa a CECCAR 

care au acceptat cu entuziasm să participe activ.  

    Campania a avut ca şi obiectiv atât realizarea curăţeniei în parcul central al oraşului,  informarea şi educarea 

populaţiei cu privire la importanţa existenţei unui mediu curat precum şi promovarea ideilor oraşului viitorului 

concepute de elevii Cercului de ecologie. 
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   Sub egida ” Ridicând locuinţele la înălţimea copacilor nu coborâm standardele de viaţă” copii au prezentat 

concepţia lor faţă de modul în care trebuie să arate oraşele viitorului mult mai prietenoase cu mediul şi fără să 

ocupe suprafeţe întinse pe orizonatală, lăsând mai mult loc spaţiilor verzi. 

 

 

    Oraşul Slobozia este un oraş curat,  recunoaştem meritele administraţiei în acest sens, dar s-a dovedit că ne 

putem aduce cu toţii aportul la o faţă mai frumoasă şi curată a acestuia, adunând gunoaiele, recipienţii din plastic 

şi tot ceea ce invadează  zonele verzi din parcul central al oraşului. Ne-am pus mănuşile am luat saci de gunoi şi 

cu mic cu mare de la vicepreşedinte al Consiliului Superior,  preşedinte de filială,  stagiari, doamne profesoare şi 

copii cu toţii am făcut ca în parcul cel mai vizitat de copii să fie mai curat . 

 

 

  În cadrul acţiunii au fost distribuite cetăţenilor materiale informative cu privire la acţiunea care se desfăşura, 

mesaje ecologice scrise de copii şi au fost ”plantate” în parcul oraşului mesaje prin care copii cereau celor care 

merg în acest parc să protejeze şi să aibă grijă de natură.  
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Copii care au participat la această acţiune   au fost răsplătiţi cu diplome de participare şi un set de pictură cu 

ajutorul căruia să poată pune în acuarele faţa frumoasă a oraşului la care şi ei au contribuit.            

 

 

4.   În data de 20 mai 2014 în sala de consiliu a filialei  s-a desfăşurat o întâlnire de lucru  cu reprezentanţii 

Primăriei Slobozia având tema ” Impactul social al nereglementarii activităţii asociaţiilor de proprietari”.  
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În cadrul acestei întâlniri de lucru conducerea filialei a dezbătut împreună cu  reprezentantul primăriei dna. Alina 

Avram  inspector în cadrul Compartimentului de îndrumare metodologică    a   asociaţiilor de proprietari, modul 

în care activitatea  asociaţiilor de proprietari poate fi mai bine organizată şi supravegheată. În cadrul întâlnirii a 

fost prezentată propunerea noastră cu privire la modul de reglementare a activităţii acestor asociaţii, propunere 

care poate oferi soluţi  pentru ca impactul social al deficienţelor care au fost semnalate în cadrul acestor entităţi 

să fie redus. 

5.    Fundaţia Măreţie şi Talent  creată în memoria dlui. Preşedinte Marin Toma  întemeietorul  Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România postedecembristă sprijină şi susţine dezvoltarea 

tinerelor talente şi încurajează excelenţa în toate domeniile bazate pe principiile eticii şi moralităţii sociale . 

În acest spirit  în data de 30 mai 2014 au fost acordate premianţilor clasei a- XII –a E  profil economic a  Liceului 

Alexandru Ioan Cuza,  un set de publicaţii care  credem că pot constituii baza unei abordări practice a profesiei 

pentru care au făcut în acest liceu primii paşi 

 

Urându-le succes la apropiatele examene, au fost invitaţi să păşească mândri  pe drumul ales,  alături de marea 

familie a profesioniştilor contabili din România   
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FILIALA CECCAR MARAMUREŞ 

Conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului „Formarea profesională  

a personalului SPO din România”  

 

În data de 28 mai, în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, a avut loc 

Conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului „Formarea profesională a personalului SPO din România”, 

Proiect POSDRU/113/4.2/S/122649, al cărui obiectiv general îl constituie creşterea nivelului de competenţe 

profesionale a 100 de angajaţi SPO, în vederea adaptării la noile cerinţe în domeniu, la care a participat şi 

preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

 

 

 

 

La lucrările conferinţei au participat: Oşanu Oana – Director executiv AJOFM Maramureş, echipa de 

implementare a proiectului, reprezentanţi ai S.C. Soft Business Union S.R.L., precum şi reprezentanţi ai unor 

instituţii şi asociaţii profesionale locale. 

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, 

Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”. 

În vederea realizării obiectivului menţionat, în cadrul proiectului a fost derulat un program complex de 

formare, structurat pe 4 module: 3 faţă în faţă („Analist piaţa muncii”, „Manager marketing” şi „Dezvoltarea 

capacităţii de analiză şi elaborare de strategii de dezvoltare în domeniul serviciilor oferite de către SPO”) şi unul 

e-learning, la care au participat peste 100 de angajaţi ai SPO, grupul ţintă al proiectului, cursurile finalizându-se 

cu evaluarea participanţilor şi certificarea absolvenţilor. 

 

Întâlnire cu absolvenţii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare 
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În cadrul proiectului “Orientarea în carieră”, proiect derulat cu sprijinul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, împreună cu Filiala CECCAR Maramureş, a fost organizată o 

întâlnire cu absolvenţii clasei a XII-a D de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare – diriginte 

prof. Nan Natalia, eveniment ce s-a desfăşurat în data de 16 mai 2014 la sediul Filialei CECCAR Maramureş. 

  

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

prezentare a domeniilor şi specializărilor care sunt organizate şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din 

cadrul Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, pe care le pot urma 

absolvenţii, prezentând detaliat structura anului universitar, metodologia de admitere şi evaluare a cunoştinţelor, 

procedura derulării procesului educaţional şi de cercetare pe parcursul studiilor de licenţă şi metodologia de 

finalizare a studiilor de licenţă.  

În acest sens, au fost prezentate detaliat cele trei specializări din domeniul economic, ciclul - I Licenţă, 

care sunt organizate şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Tehnice din Cluj – Napoca – 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare, respectiv: Management, Economia firmei şi Informatică economică, şi 

cele două masterate organizate în cadrul ciclului II – Masterat, respectiv Managementul afacerilor şi 

Managementul proiectelor europene, insistându-se asupra planurilor de învăţământ, programelor analitice şi a 

disciplinelor care se parcurg pe durata programului de pregătire didactică, precum şi a competenţelor şi 

aptitudinilor profesionale pe care le dobândesc studenţii pe parcursul celor trei ani de studii. 

 

Totodată au fost prezentate lucrările de specialitate necesare pregătirii profesionale a unui expert contabil 

şi contabil autorizat, precum şi celelalte cărţi existente în dotarea filialei pe care le pot accesa şi studia membrii 

filialei cât şi alte persoane interesate.  

 

 

 
  

În continuare, în sala de curs de la sediul filialei, preşedintele filialei împreună cu directorul executiv ec. 

Dan Ioana, au prezentat condiţiile pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, cu 

descrierea celor trei etape de parcurs, respectiv: examenul de acces la stagiu, perioada de efectuare a stagiului în 

sistem colectiv şi examenul de aptitudini la finalizarea stagiului. S-a insistat asupra posibilităţii ca absolvenţii să 

urmeze un masterat în domeniu care să se echivaleze cu examenul de acces la profesia de expert contabil şi 

contabil autorizat.  
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Elevii prezenţi la această întâlnire au fost deosebit de interesaţi de aspectele şi problemele abordate iar în 

final, după analizarea şi discutarea materialelor prezentate, au primit reviste şi ziare din domeniul economic 

oferite gratuit de Filiala CECCAR Maramureş. 

Campania „Curăţenia de primăvară – Educaţie pentru curăţenia oraşului tău”  

iniţiată de Fundaţia Măreţie şi Talent 
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În baza protocolului încheiat în data de 21 mai între Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia 

Mare şi Filiala CECCAR Maramureş, în data de 26 mai s-a desfăşurat o acţiune la care au participat  elevii clasei 

a XI-a F însoţiţi de  prof. Natalia Nan, eveniment organizat sub deviza „Nu cobori dacă ridici (gunoiul)” de 

Fundaţia Măreţie şi Talent în colaborare cu Filiala CECCAR Maramureş. 

Acţiunea s-a desfăşurat în Baia Mare, în zona primei mănăstiri ortodoxe din oraş, cu hramul „Schimbarea 

la faţă”, str. Viilor, fiind coordonată de directorul executiv al filialei, d-na Dan Ioana. 

Obiectivele acestei acţiuni au fost: 

 favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter 

experimental şi demonstrativ - antrenarea elevilor în îndeplinirea acestora; 

 creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura; 

 educarea elevilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc; 

 formarea unui comportament etic, civic şi a unor deprinderi de conservare a naturii;  

 însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a 

societăţii şi mediului; 

 formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a 

igienei mediului; 

 Argumentele desfăşurării acestei acţiuni au fost bazate pe faptul că educaţia ecologică trebuie: 

- să considere mediul în totalitatea lui: natural şi artificial, tehnologic şi social, economic, politic, cultural, 

istoric, moral, estetic; 

- să fie un proces continuu; 

- să exploreze probleme majore de mediu din perspectivă locală; 

- să se concentreze pe probleme de mediu actuale şi potenţiale; 

- să descopere simptomele şi cauzele reale ale problemelor de mediu. 

 

Acţiuni desfăşurate în luna mai 2014 

 

- Consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor primite de la aparatul central. 

- Organizarea acţiunii de evaluare semestrială a stagiarilor pentru semestrul I – proba scrisă în data de 

17.05.2014 şi proba orală în data de 24.05.2014. 

- Semnarea în data de 21 mai, la sediul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, a unui 

protocol de colaborare între CECCAR – Filiala Maramureş şi CENT Baia Mare având ca obiect 

participarea elevilor clasei a XI-a F la campania „Educaţie pentru curăţenia oraşului tău” din data de 26 

mai 2014. 

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate.  

- Realizarea unei întâlniri cu Comisar şef de poliţie Dumitriu Marian - Şef Serviciu de Investigare a 

Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş, ocazie cu care s-au discutat 

Normele C.E.C.C.A.R. nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară şi 
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prevederile Codului civil referitoare la expertizele contabile judiciare şi s-a transmis volumul „Cartea 

manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a Contabilului Român, ediţia 2013”. 

- Intensificarea supravegherii modului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil autorizat.  

- Realizarea unei întâlniri, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, cu 

d-na  Oşanu Oana – Director executiv AJOFM Maramureş, pentru desemnarea persoanelor implicate în 

Proiectul POSDRU „CONNECT – Soluţii de conectare activă cu angajatorii”, proiect derulat de Agenţia 

Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, în parteneriat cu Uniunea Generală a Industriaşilor din 

România. 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală. 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINŢI 

 În perioada 16-18 mai 2014 la sediul filialei a avut loc cursul “Accesarea, utilizarea, controlul şi 

recuperarea fondurilor europene”, susţinut de lectorul Dumitru Corina, profesor universitar doctor din cadrul 

A.S.E. Bucureşti. Cursul a abordat o tematică de larg interes din perspectiva activităţii viitoare desfăşurate de 

experţii contabili. 

 În perioada 17-24 mai a avut loc la sediul filialei evaluarea semestrială a stagiarilor la care au 

participat un număr de 52 stagiari din totalul de 57 înscrişi. Toţi cei 52 stagiari participanţi la evaluarea scrisă 

din data de 17.05.2014 şi proba orală din data de 24.05.2014 au promovat în semestrul II de stagiu din anul 

2014; 

 În data de 26.05.2014  a fost transmis membrilor CECCAR prin email mesajul “Noutăţi legislative”, 

care cuprinde un număr de 6 acte normative publicate în lunile aprilie şi mai 2014 în Monitorul Oficial, Partea I, 

respectiv: nr. 304/24.04.2014, nr. 308/ 25.04.2014, nr. 326/06.05.2014, nr. 355/14.05.2014, nr. 358/15.05.2014, 

nr. 368/20.05.2014; 

 În data de 29.05.2014 a avut loc întâlnirea de lucru între reprezentanţi ai AJFP Mehedinţi şi membrii 

CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate modificările legislative în domeniu aduse prin:  

 H.G. nr.421/2014, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

571/2003, privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 384/23.05.2014; 

 O.P.A.N.A.F. nr. 123/2014, pentru modificarea O.P.A.N.A.F. nr.1950/2012, privind aprobarea 

modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr.87/04.02.2014; 

 O.U.G. nr. 28/2014, pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale, 

publicată în Monitorul Oficial nr.388/26.05.2014; 

De asemenea în cadrul întâlnirii a fost prezentat punctul de vedere al AJFP Mehedinţi privind modul de 

soluţionare al unui caz practic, transmis de un expert contabil din cadrul filialei Mehedinţi, referitor la obligaţiile 

şi implicaţiile fiscale ale unei persoane juridice într-o  operaţiune de lichidare. 

 Din partea AJFP Mehedinţi au participat următorii: 

- domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie în cadrul Administraţiei; 

- domnul Doandeş Bogdan – consilier asistenţă contribuabili. 

 Din partea filialei Mehedinţi a participat domnul Ştiucă Florin- preşedintele filialei, d-na Moţ Monica 

Felicia, directorul executiv al filialei, domnul Dumitrescu Serju - şef birou stagiu şi dezvoltare profesională 

continuă şi un număr de   21 membri.  

Dintre noutăţile legislative amintim: 

- introducerea scutirii pe profitul reinvestit în echipamente tehnologice-maşini, utilaje şi instalaţii de 

lucru, începând cu data de 01.07.2014 ; 

- modul de calcul al impozitului pe construcţii, cu menţionarea expresă că nu se iau în calcul impozitului  

construcţiile înregistrate în conturi în afara bilanţului;  
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-modificarea decontului de accize şi a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul 

de stat”; 

Membrii prezenţi la întâlnire au fost mulţumiţi de informaţiile primite şi de tematica abordată. 

 

     În data de 06.05.2014, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinţi a avut loc o întâlnire de lucru  cu 

reprezentantul Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi, întâlnire ce a avut ca principal obiectiv 

menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între cele două instituţii . 

     Din partea filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinţi a participat preşedintele filialei, domnul  Florin Ştiucă şi directorul 

executiv al filialei doamna Monica Moţ iar din partea Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi a participat 

domnul Gheorghe Fota – directorul executiv al acestei instituţii. 

     În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte privind culegerea on-line prin Aplicaţia eSOP a datelor 

statistice necesare determinării indicatorilor care caracterizează atât evoluţia economico-socială cât şi cercetările 

statistice. 

     De asemenea, s-a subliniat faptul că din modul cum sunt întocmite de către experţii contabili a chestionarelor 

statistice sau a datelor informative rezultă  principalii indicatori la nivel naţional privind inflaţia, cursul de 

schimb al monedei naţionale, aceşti indicatori fiind folosiţi la elaborarea studiilor de fezabilitate , a rapoartelor 

de expertiză contabilă,  la evaluarea activelor patrimoniale . 

        La finalul acestei întâlniri s-a încheiat un Protocol între cele două instituţii ce are ca obiect transmiterea de 

către membrii CECCAR ai filialei Mehedinţi, Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi, a datelor statistice 

privind unităţile la care conduc evidenţa tehnico-operativă iar Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi 

transmite lunar filialei CECCAR , Buletinul Statistic privind indicatorii. 

 

 

FILIALA CECCAR MUREŞ 

Presedintele filialei a avut intalniri cu reprezentantii institutiilor publice locale ale puterii şi administraţiei, astfel:  

 

1.AJFP Mures – in data de 12 mai 2014 întâlnire cu directorul d-na Ruja Marta în vederea perfectării întâlnirilor 

periodice cu membrii filialei si  mobilizarea membrilor filialei in vederera participarii la sedinta cu contribuabilii 

din data de 29.05.2014.Tematica intalnirii a fost comunicata tuturor membrilor filialei inclusiv cu modificarile 

legislative aparute in ultima perioada. 

 

2.Camera de Comert si Industrie Mures - intalnirea presedintelui filialei in data de 14 mai 2014 cu presedintele  

Pop Vasile –discutii privind posibilitatile de colaborare si mediatizarea activitatii CECCAR in sedintele 

organizate cu patronatele din judetul Mures. 

 

3. Federatia Patronatelor IMM Regiunea Centru - Presedinte Radu BALANEAN discutii privind posibilitatile de 

colaborare si mediatizarea activitatii CECCAR in sedintele organizate cu patronatele din judetul Mures.  

 

4.  Prelungirea Protocolului de colaborare cu Colegiul Economic Transilvania;  
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5.  In data de 9,10,11 mai s-a desfasurat cursul „Control de gestiune si contabilitatea de gestiune” cu durata de 15 

ore si Doctrina si deontologie profesionala cu durata de 5 ore. La acest curs au participat 45 de membrii. Lectori 

au fost: conf.univ.dr. Alexandra Mutiu si Pop Maria. La acest curs au participat ca invitati si stagiarii alaturi de 

membrii. 

 

6. - Am mediatizat in randul membrilor, prin posta electronica, noile publicatii ale editurii CECCAR si 

organizarea cursurilor pe care filiala intentioneaza sa le organizeze in viitor, astfel:  „Gestiunea unui cabinet de 

expertiza contabila”  in 18,19,20 iunie „IFRS - tratament contabil si fiscal”in 10,11 octombrie, „Accesarea, 

utilizarea, recuperarea fondurilor europene”, „Metode si practici specifice contabilitatii financiare agricole” in 

luna octombrie, „Evaluarea intreprinderii” luna noiembrie. Am invitat membrii sa depuna cererile de inscriere si 

sa achite taxa de participare in timp rezonabil pentru a putea organiza aceste cursuri din timp, conform normelor 

CECCAR prevazute in acest sens.   

 

7. In data de 7, 8 mai a avut loc la sediul filialei in sala de curs „Victor Jinga” pregatirea profesionala si tehnica a 

stagiarilor din disciplina Analiza si diagnostic financiar, lector invitat conf.univ.dr. Mutiu Alexandra de la Univ. 

Babes Bolyai -Cluj Napoca, lector abilitat de CECCAR. 

- In data de 17 mai a avut loc la sediul filialei testarea semestriala a stagiarilor – proba scrisa, iar in data de 24 

mai a avut loc testarea stagiarilor – proba orala. Executia cheltuielilor bugetate cu privire la pregatirea tehnica, 

profesionala si evaluarea cunostintelor  stagiarilor s-a transmis la Directia de stagiu al CECCAR, conform 

normelor stabilite. 

 

8. Filiala Mures a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în parteneriat cu Fundația 

Măreție și Talent şi Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România, desfășoară în perioada aprilie – mai 2014 

campania „Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău”. 

In urma protocolului incheiat cu Colegiul Economic Transilvania, la invitatia directorului executiv al 

filialei pentru a doua oara a avut loc la nivelul filialei Mures, organizarea campaniei de curatenia de 

primavara. 

 Campania am inceput la ora 15,00  in data 28 mai 2014, cu primirea a 30 de elevi alaturi cu 

profesoarele lor Ciula Mihaela si Tot Carmen Ana la sediul filialei, unde am facut o ampla prezentare 

despre Campania de curatenia de primavara initiata de Fundatia Maretie si Talent, despre  Clubul 

Tinerilor Experti Contabili cat si despre activitatea CECCAR pe plan central si teritorial. 

Dupa epuizarea intrebarilor, elevii au fost invitati de directorul executiv la o gustare cu mere, cirese si 

cornuri. 

 De la ora 16,00 cu grupul de elevi  ne-am deplasat in „Parcul de joaca  de pe langa Maternitatea veche” din str. 

Artei, unde am impartit flyere si am facut curatenie  in parc.  

Am colectat 8 saci de cartoane, pet-uri folosite si resturi menajere.  

Prin aceasta  actiune de curatenie am incercat sa comunicam elevilor importanta protejarii mediului si nevoia ca 

fiecare sa actioneze pe cont propriu, in comunitatea sa. Acţiunile, pe care le am întreprins, sperăm să aiba un 

efect pozitiv asupra mediului, dar şi a mentalităţii oamenilor deoarece omul este inseparabil de mediu în care 

trăieşte, iar efectele negative întreprinse de acesta afectează relaţia dintre om şi natură. 
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 

           I. În cursul lunii aprilie, filiala Prahova a organizat următoarele acţiuni: 

         - În data de 9.04, directorul executiv al filialei s-a întâlnit cu dna. Dragomir Petrica directorul Colegiului 

economic „‟ Virgil Madgearu „‟ Ploieşti, pentru stabilirea unui grafic de întâlniri cu elevii  claselor a – XII- a în 

cadrul  programului de orientare profesională.S-a stabilit ca aceste întâlniri  să aibă loc în cursul lunii mai, 

împreună cu reprezentanţii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol - Gaze Ploieşti. 

       - În data de 14.04, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, a avut loc semnarea Planului de 

promovare pe anul 2014 a filialei CECCAR Prahova de către Camera de Comerţ şi Industrie Prahova. 

          Planul, iniţiat în anul 2013 în baza  Protocolului de colaborare existent, cuprinde o serie de acţiuni noi 

mediatice: 

        - promovare în broşura adresată investitorilor străini, editată de  Camera de Comerţ şi Industrie Prahova. 

       - schimb de link-uri pe site; 

       - promovarea prin pagina de facebook a Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova. 

       - participarea împreună, la emisiuni televizate. 

        A continuat publicarea machetei CECCAR Prahova ( actualizată lunar) în Buletinul informativ săptămânal 

al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, transmis şi către membrii CECCAR. 

       - În data de 15.04, a avut  loc o întâlnire de lucru a beneficiarilor de expertize contabile cu experţii contabili 

membrii ai filialei. 

 

   Intâlnirea a fost organizată la iniţiativa conducerii filialei CECCAR şi a avut ca temă principală de dezbatere, 

obiectivele stabilite de instanţă în expertizele contabile judiciare şi modificări ale Codului de Procedură 
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Civilă.Problemele au fost sesizate din rapoartele de expertiză prezentate la auditul de calitate şi au fost discutate 

anterior la întâlnirea cu membrii GEJ din 27.03. 

 

    La întâlnire au participat :  

- din partea Tribunalului Prahova, dl. judecător Alexe George vicepreşedinte şi dna. Roşu Iulia, şef birou local  

expertize. 

 - din partea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, dna. subcomisar Tudor Alexandra. 

- din partea DNA – Serviciul Teritorial Ploieşti, dl. specialist Tulea Vladimir. 

- din partea  Camerei de Conturi Prahova : dl. Balalia Nicolae, director executiv şi dl. Arsenoiu Sorin, director 

adjunct. 

- din partea Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti, dl.Bucurescu Victor- şef servici programare, 

coordonare - control şi dna. Petre Maria, jurist. 

   Filiala a fost reprezentată de membrii biroului permanent, directorul executiv,  auditorul de calitate şi 32 

membri. 

   Domnul preşedinte Constantin Valerică prezintă problemele care au fost ridicate de membri şi anume, 

stabilirea unor obiective care depăşesc sfera de activitate a expertului contabil, obiective  de genul „‟ să se 

stabilească modul în care a fost creat prejudiciul „‟, „‟ să se stabilească  persoana vinovată de crearea 

prejudiciului „‟ şi solicită discutarea şi clarificarea acestor probleme precum şi a  altora ridicate de cei prezenţi. 

  Domnul director Balalia Nicolae ia cuvântul, spunând că această problemă pleacă de la persoanele care fac 

cercetarea dosarelor, ele neavând cunoştinţe minimale pentru formularea obiectivelor, dacă acestea ţin sau nu de 

competenţa experţilor contabili, sau sunt formulate de avocaţi, iar instanţele le acceptă aşa cum au fost stabilite, 

fără să mai intervină. 

   Precizează că a fost o perioadă când Camera de Conturi a avut probleme cu unii experţi contabili care s-au 

erijat în avocaţi ai părţilor, iar în unele cazuri, lipsa de profesionalism a generat apărarea celor acuzaţi. 
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  Solicită  CECCAR să facă o intervenţie pe lângă instanţe, cu precizarea expresă a legislaţiei ce guvernează 

profesia contabilă, a normelor profesionale, a competenţelor experţilor, etc. 

 Domnul Bucurescu Victor susţine punctul de vedere al dlui. Balalia Nicolae, în sensul că avocaţii care au 

cunoştinţe economice minime, fac obiectivele. 

 La instanţele din judeţul Prahova, este practica să se utilizeze termini ca  

„‟ firmă fantomă „‟ ,„‟ firmă căpuşă‟‟, termeni care nu se  regăsesc în legislaţia fiscală. 

 Reprezentantul DNA dl. Tulea Vladimir intervine, menţionând că în aceste cazuri, expertul trebuie să intervină 

pentru modificarea obiectivelor şi că este foarte periculos pentru dânşii să-şi depăşească competenţele. 

Doamna Roşu Iulia, intervine şi atenţionează  experţii contabili asupra câtorva probleme prezentate şi cu alte 

ocazii : 

 - convocarea părţilor este obligatorie : - în caz contrar, expertiza contabilă poate să nu fie luată în considerare (în 

cazuri civile). 

-  predarea expertizelor - după noul Cod de Procedură Civilă, se predau  cu 10 zile înainte şi nu cu 5 zile; 

- problema expertului consilier – din lipsa acestuia, expertul parte este sancţionat, ceea ce nu este corect.Expertul 

parte poate depune lucrarea fără  

semnătura expertului consilier, dar trebuie să aducă la cunoştinţa instanţei situaţia creată ( convocarea expertului 

consilier, neprezentarea acestuia, etc.) pentru a evita sancţionarea. 

-   foarte mare grijă la indicarea conturilor pentru depunerea onorariilor – sunt probleme între birourile locale 

Bucureşti şi Ploieşti în privinţa sumelor depuse eronat. 

   Au fost purtate discuţii interactive, membrii solicitând informaţii cu privire la convocare, la reconsiderarea 

tranzacţiilor conform art. 11 din Codul de Procedură Civilă şi alte aspecte din practica judiciară. 

  La finalul întâlnirii, reprezentantul I.P.J. Prahova a solicitat conducerii filialei organizarea unei întâlniri pe 

această temă cu cadrele de poliţie, la sediul inspectoratului. 

- În data de 17.04 o parte din salariaţii filialei, s-au deplasat la Centrul rezidenţial de tip familial din comuna 

Brebu în cadrul unei acţiuni socioumanitare, organizată în preajma sărbătorilor pascale. 
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 În cadrul centrului sunt îngrijiţi 27 copii cu vârste cuprinse între 6 şi 20 ani, grupaţi în sistem familial. 

      Fiecare familie are în grijă 3 – 4 copii, locuiesc separat, se gospodăresc separat, încercând să integreze copiii 

în viaţa de familie. 

      Sunt şi o serie de acţiuni comune  organizate în centru.Acţiunea a fost organizată în colaborare cu SC Koshin 

Club SRL, care a contribuit cu jucării strânse în cadrul discotecilor organizate şi câţiva membrii care au 

contribuit cu sume de bani. 

      Copiii au primit pachete, în care pe lângă tradiţionalele dulciuri de Paşte şi jucării, au găsit rechizite şi 

articole de îmbrăcăminte. Au fost recitate poezii cu specific, copiii mulţumind în acest fel pentru cadourile 

primite.Conducerea filialei şi-a respectat în acest fel promisiunea făcută la vizita din preajma Crăciunului, când 

copiii au fost asiguraţi că vor primi cadouri şi de la iepuraş. 

 -   În data de 28.04, a avut loc un curs de prezentare susţinut de reprezentanţii Certsign în faţa a 26 membrii, în 

cadrul protocolului încheiat cu CECCAR. 

-    În data de 29.04, la solicitarea şefului Biroului local de expertize din cadrul Tribunalului Prahova, directorul 

executiv al filialei  a participat la efectuarea punctajului listelor experţilor contabili pe specializări pentru anul 

2014.După efectuarea  punctajului, în zilele următoare listele au fost transmise instanţelor. 

        Cursuri organizate : 

   - Doctrina şi Deontologia profesiei organizat în perioada 09.04 - 11.04.2014, cu o durată de 20 ore, lector dl. 

Iancu Ion.La acest curs au  participat un număr de 43 persoane ( 34 experţi contabili, 7 contabili autorizaţi şi 2 

stagiari). 

 - Standarde Internaţionale de Raportare Financiară şi elemente de doctrină şi deontologie organizat în 

perioada 25.04 - 30.04, cu o durată de  40 de ore - lector dna Iulia Jianu; la acest curs  au participat 29 membri  

 26  experţi contabili şi 3 contabili autorizaţi). 

I. În cursul lunii mai filiala Prahova a organizat următoarele acţiuni: 

- În data de 7 mai directorul executiv împreună cu reprezentanţii a 6 societăţi membre ale Corpului au 

participat la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova la seminarul “Bune practici în domeniul H.R.” 

organizat în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Recrutorilor şi Asociaţia 4CAREER. 
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Cu această ocazie conducerea filialei a prezentat oferta de servicii şi de specialişti, membri ai CECCAR 

în domeniile de competenţa lor: financiar-contabilitate, personal salarizare, resurse umane, consultanţă financiar-

fiscală, etc. 

La eveniment au participat 22 reprezentanţi ai agenţilor economici. 

 

- Pentru îmbunătăţirea parteneriatului contribuabili – experţi contabili – administraţia fiscală şi pentru 

aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale datorate 

bugetului consolidat, filiala CECCAR Prahova în colaborare cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a 

organizat o întâlnire de lucru în data de 12.05. 

 

 

Discuţiile s-au purtat pe: 

- modificările intervenite la Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu 

opţiune de rambursare, conform OMFP 491/28.03.2014; 

- modificările Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aşa cum sunt prevăzute de OUG 19/23.04.2014 

privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. 

Din partea AJFP a fost prezent şeful adjunct colectare contribuabili, şef serviciu asistenţă contribuabili, 

specialişti în TVA. 

Din partea CECCAR au participat preşedintele, directorul executiv, auditorul de calitate şi 36 membri. 

Au fost prezentate modificările şi s-au purtat discuţii interactive, membrii salutând iniţiativa CECCAR de 

a organiza astfel de intâlniri.  

 

- În data de 15 mai, la invitaţia conducerii Universităţii de Petrol-Gaze Ploieşti, directorul executiv al 

filialei şi auditorul de calitate au participat la deschiderea Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, 

secţiunea Administraţie publică şi dezvoltare rurală, şi la lansarea de carte “Pagini din istoria învăţământului 

superior economic din România 1843-2013”. Filiala a participat şi cu un stand de carte. 

Din discuţiile purtate cu organizatorii a reieşit că această olimpiadă a avut două obiective principale. În 

primul rând, se doreşte ca acest concurs la nivel naţional să sprijine mobilizarea şi pregătirea studenţilor din 

universităţile româneşti pentru a obţine rezultate cât mai bune pe viitor. Al doilea obiectiv, cel puţin la fel de 
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important, ţine de conştientizarea importanţei algoritmilor şi a unui nivel ridicat la concursurile organizate în 

cadrul facultăţilor de profil din România. 

 

- În data de 16 mai conducerea filialei împeună cu reprezentanţii a 12 societăţi membre ale Corpului, 

au participat la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova la evenimentul-dezbatere “Construcţiile, 

încotro?” cu tema – piaţa construcţiilor în judeţul Prahova şi România – identificarea de soluţii pentru o relansare 

reală a sectorului prin sprijinirea companiilor de profil. Evenimentul a reprezentat cel de-al doilea episod din 

ciclul de emisiuni economice “Focus Economia Prahoveană” şi a fost transmis de televiziunea regională Valea 

Prahovei TV. 

 

La acţiune au participat 48 reprezentanţi ai agenţilor economici. 

Conducerea filialei a prezentat oferta de servicii şi de specialişti în domeniul economic, avantajele pe care 

le au agenţii economici apelând la serviciile unui expert contabil. 

Menţionăm că aceste acţiuni organizate de Camera de Comerţ şi Industrie Prahova au loc în sala Europa, 

unde filiala CECCAR are amenajat un punct de documentare-informare cu caracter permanent care este 

actualizat cu materiale şi reviste ale Corpului. 

 

- În data de 28.05 domnul Iancu Ion, director executiv al filialei, şi doamna Pantazi Florentina, auditor 

de calitate, au participat la o întâlnire cu studenţii din anul III ai Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, Facultatea de 

Ştiinţe Economice. 

Cu această ocazie a fost prezentat rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei şi satisfacerea 

interesului public şi principiul competenţei profesionale, precizându-se că absolvenţii studiilor universitare, deşi 

au obţinut competenţe trebuie să aspire la cel mai înalt nivel de competenţă, acela de expert contabil. 

S-au facut precizări privind organizarea examenului de admitere la stagiu, sesiunea de organizare, 

cursurile de pregătire organizate de filială. Studenţii au fost invitaţi la filială pentru a-şi procura manualele 

necesare şi pentru a consulta biblioteca pe care aceasta o deţine. 
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II. Cursuri organizate 

- Accesarea fondurilor europene, desfăşurat  în perioada 12.05-14.05 cu o durată de 20 ore, lector dl. 

Jinga Gabriel. La curs au participat 40 membri. 

- Evaluarea economică a întreprinderilor, desfăşurat în perioada 15.05-19.05 cu o durată de 40 ore, 

lector dna Necşulescu Ecaterina. La curs au participat 47 membri. 

- Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă şi Gestiunea unui cabinet de 

expertiză contabilă desfăşurat în perioada 26.05-30.05 cu o durată de 10 ore fiecare, lector dna 

Pantazi Florentina. La curs au participat 30 membri. 

 

 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in perioada 5-

9 mai 2014 a organizat cursul PNDPC “Contabilitate şi control de gestiune şi expertiză contabilă” având 

ca lectori pe dl. preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru şi dl. conf univ. dr. Borlea Nicolae Sorin. Cursul s-a 

desfăşurat în sala ”Andrei Cosma” a filialei. În uram testului de verificare a cunoştinţelor toţi participanţi 

la curs au promovaţi şi au intrat în posesia certificatului de absolvire. 

De asemenea, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in 

data de 7 mai 2014 în colaborare cu Colegiul Tehnic ”Alexandru Papiu Ilarian”  Zalau au organizat seminarul cu 

tema ”Paşi în cariera de profesionist contabil” ştiut fiind faptul că acest colegiu de prestigiu din judeţul Sălaj pe 

lângă alte profile de studiu are Şi profil economic. Seminarul s-a desfăŞurat la instituţia de învăţământ mai 

susamintită. Din partea Colegiului a participat d-na professor Ecsedi Adina Adriana, expert contabil membră a 

filialei CECCAR Sălaj iar din partea filialei au participat domnul PreŞedinte dr. ec. Tamba Alexandru Şi doamna 

Director executiv dr. ec. Breban Ludovica. De asemenea, au participat un număr mare de elevi de la profilul 

economic atât din clasele IX-XI majoritatea fiind însă din clasele a XII-a.  

Atât domnul Preşedinte cât Şi d-na Director executiv au vorbit despre Organismul Profesional CEECAR, 

obiectivele fundamentale ale CECCAR, cine este profesionistul contabil,  accesul la profesia contabilă, 

principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili, recunoaşterea internaţională CECCAR, avantajele carierei 

de profesionist contabil, membru CECCAR. 

De asemenea, nu au lipsit Şi întrebările din partea elevilor referitoare la carierea de profesionist contabil. 

La finalul seminaruluin toti elevii prezenţi au paticipat la un sondaj de opinie pe baza unui chestionar conceput 

de către noi cei din partea filailei CECCAR Sălaj. În urma acestui chestionar am constatat că 95% din cei 

prezenţi doresc să îmbrăţiŞeze cariera de expert contabil după absolvirea facultăţii de profil. De asemenea, la 

întrebarea ”În ce măsură te ajută liceul tău în luarea deciziei de a-ţi continua studiile în domeniul financiar-

contabil Şi de a obţine  calitatea de expert contabil/contabil autorizat?” 80% din elevi au răspuns că în foarte 

mare măsură, 20% în mare măsură. 

Atât noi cei prezenţi din partea Filialei CECCAR Sălaj cât şi cadrele didactice de specialitate din cadrul 

Colegiului am stabilit ca asemenea acţiuni să se desfăşoare trimestrial cu excepţia vacanţelor şcolare pentru a 

veni în ajutorul elevilor care doresc cu adevărat să facă o carieră în profesia de expert contabil. 

Totodată, în data de 7 mai 2014 la sediul filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii EC şi CA în 

prezenţa domnului preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru şi d-na director executiv dr. ec. Breban Ludovica. 

În data de 12 mai 2014 dl. preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru a fost invitat la emisiunea ”Necenzurat” a 

postului local TV Sălajeanul. 
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De asemenea, filial CECCAR Sălaj a organizat în data de 15 mai 2014 un seminar pe tema legislaţiei 

muncii în colaborare cu ITM Sălaj. La acest seminar au participat peste 50 de membri EC şi CA iat din partea 

ITM ca speaker a fost d-na ing. Nemeş Luminiţa-inspector şef. 

În data de 17 mai 2014 a avut loc evaluarea semestrială a stagiarilor EC şi CA din cadrul filialei Sălaj. În 

urma acestei evaluări toţi stagiarii a promovat acest examen. 

De asemenea, domnul preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru a participatla întâlnirea cu ministrul delegate 

pentru dialog social Aurelia Cristea la Instituţia Prefectului. 

În data de 30 mai 2014 d-na director executiv dr. ec. Ludovica Breban a participat la o sesiune  tutorială 

privind implementarea unui proiect din fonduri UE POSDRU/182/0/133959 cu titlul ”Şanse sporite de ocupare în 

muncă pentru personae fără loc de muncă” beneficiar fiind S.C. CASARO S.R.L. Zalău. 

De asemenea, pe tot parcursul lunii mai a avut loc o comunicare permanentă cu membrii filialei precum şi 

cu organele alese şi executive ale filialei.  

 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in data de 7 

mai 2014 în colaborare cu Colegiul Tehnic ”Alexandru Papiu Ilarian”  Zalau au organizat seminarul cu 

tema ”Paşi în cariera de profesionist contabil” ştiut fiind faptul că acest colegiu de prestigiu din judeţul Sălaj 

pe lângă alte profile de studiu are Şi profil economic. Seminarul s-a desfăŞurat la instituţia de învăţământ mai 

susamintită. Din partea Colegiului a participat d-na professor Ecsedi Adina Adriana, expert contabil membră a 

filialei CECCAR Sălaj iar din partea filialei au participat domnul PreŞedinte dr. ec. Tamba Alexandru Şi doamna 

Director executiv dr. ec. Breban Ludovica. De asemenea, au participat un număr mare de elevi de la profilul 

economic atât din clasele IX-XI majoritatea fiind însă din clasele a XII-a.  

Atât domnul Preşedinte cât Şi d-na Director executiv au vorbit despre Organismul Profesional CEECAR, 

obiectivele fundamentale ale CECCAR, cine este profesionistul contabil,  accesul la profesia contabilă, 

principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili, recunoaşterea internaţională CECCAR, avantajele carierei 

de profesionist contabil, membru CECCAR. 

De asemenea, nu au lipsit Şi întrebările din partea elevilor referitoare la carierea de profesionist contabil. 

La finalul seminaruluin toti elevii prezenţi au paticipat la un sondaj de opinie pe baza unui chestionar conceput 

de către noi cei din partea filailei CECCAR Sălaj. În urma acestui chestionar am constatat că 95% din cei 

prezenţi doresc să îmbrăţiŞeze cariera de expert contabil după absolvirea facultăţii de profil. De asemenea, la 

întrebarea ”În ce măsură te ajută liceul tău în luarea deciziei de a-ţi continua studiile în domeniul financiar-

contabil Şi de a obţine  calitatea de expert contabil/contabil autorizat?” 80% din elevi au răspuns că în foarte 

mare măsură, 20% în mare măsură. 

Atât noi cei prezenţi din partea Filialei CECCAR Sălaj cât şi cadrele didactice de specialitate din cadrul 

Colegiului am stabilit ca asemenea acţiuni să se desfăşoare trimestrial cu excepţia vacanţelor şcolare pentru a 

veni în ajutorul elevilor care doresc cu adevărat să facă o carieră în profesia de expert contabil. 

 

 

 

 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
74 

 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
75 

 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
76 

FILIALA CECCAR SATU MARE 

   În data de 27.-5.2014 în sala de curs a filialei noastre a avut loc Întîlnirea membrilor cu reprezentanţii mediului 

de afaceri din Satu Mare.La ceastă întîlnire au participat 50 de membri activi,iar invitaţii au fost:Primarul 

mun.Satu Mare- Dorel Coica,Preşedintele Patronatului Naţional Român Fil.Satu Mare- Ciprian Costea,Director 

Executiv C.C.I.A- Daniela Culic. 

    Evenimentul a reliefat importanţa calităţii de membru CECCAR, semnificaţia brand-ului *expert contabil* 

care înseamnă pluridisciplinaritate,care îi permite să emită opinii asupra tuturor funcţiilor majore ale 

intreprinderii. 

    Invitaţii au trecut în revistă activităţile pe care le desfasoară fiecare instituţie pe care o reprezintă ,afirmînd că 

sînt conştienţi de rolul important al expertului contabil în orice afacere de contabilizare pînă la consilierea 

managementului. 

    Invitaţii s-au angajat în susţinerea membrilor CECCAR în faţa oamenilor de afaceri pentru a fi aleşi cu 

prioritate în realizarea de lucrări financiar- contabile,în detrimentul celor care oferă servicii nereglementate legal 

şi a căror pregătire profesională şi comportament etic nu este garantat. 

    Membrii prezenţi au sesizat aspectul că unii patroni acceptă servicii executate de funcţionari publici, fară 

forme legale pentru a fi protejaţi de interpretarea neclară a legislaţiei fiscale şi adesea permisivă organelor de 

control de a face excese.   În acest sens invitaţii,ca reprezentanţi ai mediului de afaceri au considerat că ar trebui 

făcute propuneri legislative care să ducă la reglementări fiscale  tranşante  şi clare de a căror corectă interpretare 

să beneficieze toată lumea. 

    Primarul mun.Satu Mare – Dorel Coica, a informat audienţa că va invita preşedintele filialei,pe dl.Pop Vasile 

Radu,ori de cite ori vor veni noi investitori,pentru a prezenta oferta membrilor CECCAR  de  servicii pentru care 

sînt abilitaţi. 

    Invitaţilor li s-au oferit mape care conţineau Tabloul CECCAR Filiala Satu Mare pe anul 2014 şi broşura de 

prezentare a Corpului şi a activităţilor pe care le desfăşoară.Întîlnirea s-a încheiat cu mesajul fiecărui oaspete în a 

transmite mai departe prestaţia de înaltă  performanţă pe care o oferă un expert contabil activ al C.E.C.C.A.R. 

      

Reprezentanţii mediului de afaceri sătmărean. 
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FILIALA CECCAR SUCEAVA 

În ziua de 8 mai 2014, orele 14, în sala de şedinţe a filialei, a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor filialei, cu 

tema: „Contabilitate – provizioane; Problematică preluare clienţi într-un cabinet de contabilitate; Cazuistici 

fiscale din expertize”. 

  

               La întrunire au participat  

                51 de membri ai filialei, 

          iar din partea filialei au participat 

        domnul preşedinte Dionisie Marcan, 

               domnul auditor de calitate  

                Filip Şerban şi doamna  

        director executiv  Mona Grigore. 

 

 

 În cursul lunii mai 2014 a avut loc cea de a VI-a ediţie a concursului studenţesc „Profesia contabilă – o 

carieră de succes” eveniment organizat de Universitatea „Ştefan cel Mare”, Academia de Studii Economice a 

Moldovei, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, societăţile de expertiză contabilă 

Management Account, Lust Expert şi Ted Expert, în parteneriat cu Edu Max şi Camera de Comerţ şi Industrie 

Suceava, care a fost găzduit de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității 
„Ștefan cel Mare” Suceava (USV). Evenimentul a avut un caracter internaţional prin participarea studenţilor de la 

ASEM – Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău.  

 

 Temele concursului au fost: 

- „Răspunderea juridică în profesia contabilă 

 versus evaziunea fiscală” – pentru studenţii  

USV Suceava 

- „Situaţia actuală a contabilităţii în Republica 

 Moldova şi România în contextul 

 noilor reglementări” – pentru studenţii ASEM  

Chişinău. 

În urma selecţiilor efectuate pe datele de  

8 mai 2014 -  ASEM Chişinău şi 16.05.2014 la  

concurs au participat 10 echipe de studenţi  

(6 echipe de la ASEM Chişinău şi 4 echipe  

de la USV Suceava). 
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Faza finală a concursului a avut loc pe data de 19 mai 2014 iar festivitatea de premiere pe data de 20 mai 

2014 în cadrul cursului festiv al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La aceasta actiune filiala CECCAR Suceava a avut ocazia de a  mediatiza în rândul studenţilor, prin 

prezenţa reprezentanţilor filialei şi distribuirea de flyere,  examenul  de admitere la stagiul de expert contabil şi 

de contabil autorizat din sesiunea 5 şi 12 octombrie 2014 şi programele de masterat pentru care au fost încheiate 

protocoale privind echivalarea programelor de studii universitare de masterat cu examenul de admitere la stagiu 

în vederea obţinerii calităţii de expert contabil pentru absolvenţii masteratului, persoane cu studii superioare 

economice. 

În zilele de 23 -25 mai 2014, în sala de şedinţe a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, s-a desfăşurat 

cursul de „Expertiză contabilă” . 

 Au participat 50 de experţi contabili înscrişi în Grupul experţilor judiciari, care au obligaţia efectuării 

unui număr de minim 20 de pregătire profesională în domeniul expertizei contabile. 

 

        În data de  5 iunie 2014, orele 14, la sediul filialei CECCAR Suceava, a avut loc întâlnirea de lucru a 

membrilor filialei, cu tema: “Contabilitate – agricultura;   REVISAL la un cabinet  de contabilitate;  Cazuistici 

din expertize in care sunt implicate persoane care  

se ocupa de contabilitatea firmei”. 

       La întâlnire au participat 32 de  

membri ai filialei, iar din partea filialei  

     au participat domnul preşedinte 

  Dionisie Marcan, domnul auditor de  

    calitate Filip Şerban şi doamna  

director executiv Mona Luisa Grigore.  

 

 

 

 

 

 



Mai 2014, Nr. 5 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 
79 

FILIALA CECCAR TELEORMAN 

 

 
Având în vedere permanenta preocupare pentru membrii, pe parcursul lunii mai 2014, în cadrul filialei Telorman 

s-au organizat acţiuni diverse, astfel:  

 In data de 14 mai a.c în parteneriat cu Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, am organizat acţiunea 

intitulată “Orientari de perspectivă pentru elevii de la clasele cu profil economic”, cu aceasta ocazie am 

promovat valoarea si  importanta profesiei contabile, precum si valoarea si importanta  brand-ului de 

expert contabil, organizarea CECCAR, atributiile, sarcinile si responsabilitatile profesionistului contabil, 
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in cadrul unei organizatii, precum si procedura de dobandire a calitatii de expert contabil si contabil 

autorizat, cu prezentarea etapelor de obtinere a acestui nobil titlu. In sustinerea afirmatiilor prezentate, am 

oferit participantilor, elevi si profesori, materiale informative, pliante si brosuri. Un accent deosebit am 

pus pe tematica şi bibliografia necesară pentru pregătirea accesului la profesie şi in mod deosebit am 

realizat prezentarea Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul  pentru 

obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat. 

 Avand in vedere cerintele profesiei contabile de a servi interesul public, prin calitatea prestatiilor oferite 

de membrii si prin respectarea princiipiilor Codului etic, filiala a diversificat aria cursurilor organizate in 

cadrul Programului National de Dezvoltare Profesionala Continua, astfel că până la această dată au fost 

organizate cursuri pentru urmatoarele discipline: Expertiza contabila; Gestiunea unui cabinet de expertiza 

contabila; Controlul de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila;  Doctrina si deontologia profesiei 

contabile;   Marketingul serviciilor contabile.  Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor             

europene;   Standarde profesionale emise de corp: standardul nr.21, 22; Audit si certificare 

 In data de 23 mai a.c. a avut loc intalnirea membrilor filialei cu reprezentantul CertSIGN, furnizor de 

servicii de certificare. Acesta a făcut o scurta prezentare a activitatii certSIGN, in cadrul careia cursantii 

au  aflat principalele competente ale companiei si principalele referinte ale certSIGN; prezentarea 

cadrului legal de aplicare a semnaturii electronice, atat pe baza legislatiei interne cat si pe baza legislatiei 

comunitare; aria de aplicabilitate (declaratii fiscale, bilantul, SEAP, CNAS, ITM) si un studiu de caz 

privind implementarea semnaturi electronice nu doar pentru elementele impuse de lege ci si pentru 

cresterea eficientei companiei si reducerea costurilor urmata de o demonstratie practica-semnare si 

criptare. 

 In Sala de cursuri a filialei  a avut loc in data de 27.05. 2014 ora 13, o întâlnire de lucru cu tema 

“Expertiza contabilă Probleme si solutii – Auditul de calitate, garantia calitatii” la care au participat 

membrii Biroului Permanent al Consiliului filialei respectiv dna Sabina Urecheanu in calitate de 

Presedinte, dna Paraschiva Bucată- vicepresedinte in Biroul Permanent, Georgeta Voinea – director 

executiv, Alexandru Georgescu auditor de calitate  si  23 de membrii din  Grupul Expertilor Judiciari. 

 La aceasta întalnire de lucru au participat in calitate de invitati, reprezentantii principalilor beneficiari ai 

lucrarilor de expertiza contabila:  

Nicoleta Alina Popescu– judecator si purtător de cuvânt al Judecatoriei Alexandria; 

Dragoş Draghici -  reprezentatntul Biroului de expertize de pe lânga Tribunalul Teleorman; 

Petrică Ristache - ofiter specialist în cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman – Serviciul 

de investigare a Fraudelor; 

 Trifu Alexandru - comisar  in cadrul–Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman – Serviciul de 

investigare a Fraudelor; 

Scopul reuniunii  a fost de a inventaria problemele cu care se confrunta în special beneficiarii rapoartelor de 

expertiza contabilă, pentru ca noi sa acţionăm corespunzator in vederea solutionarii acestora. In acelasi timp 

expertii au fost invitati, să prezinte  problemele cu care se confrunta, pentru ca odată solutionate si acestea,  să 

avem garanţia că rezultatul va fi in final cresterea gradului contributiv al expertizelor contabile, la solutionare 

cauzelor in care au fost dispuse. 

Directorul executiv  Georgeta Voinea a deschis lucrarile, prezentând scopul intilnirii si orizontul de asteptare din 

perspectiva asigurarii calitatii serviciilor furnizate de expertii contabili. 

Auditorul de calitate Alexandru Georgescu a prezentat tema care a facut  obiectul intilnirii, “Expertiza contabilă 

Probleme si solutii – Auditul de calitate, garantia calitatii”. 

 A prezentat in continuare aspecte ce vizau obligatiile expertilor contabili judiciari cu privire la 

desfăşurarea activitatii de audit de calitate, exemplificarea unor neconformitati constatate cu prilejul exercitarii 

auditului, precum si un inventar de probleme cu care se confrunta membrii, pe tot parcursul desfasurarii 

expertizei contabile, de la numire până la depunerea raportului. In acest sens au fost prezentate aspecte cum ar fi: 

numirea experţilor si primirea cu intarziere a numirilor pentru efectuarea rapoartelor de expertiza contabila, 

respectarea specializarilor cuprinse in lista existentă la Biroul local de expertiză, obiective neclare, stabilirea 
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formularii obiectivelor cu participarea expertilor contabili, verificarea de catre beneficiarii de expertize a achitarii 

onorariilor expertilor contabili, onorarii mici raportate la volumul de munca depus pentru efectuarea expertizelor, 

acceptarea deconturilor suplimentare depuse de catre experti in unele expertize justificate pe baza eforturilor 

depuse si a calificarii sau de comun acord cu partile, neîncasarea onorariilor pentru expertizele dispuse de 

instantele de judecata, in unele cazuri, stabilirea judicioasă a termenelor de realizare a expertizelor contabile în 

functie de complexitatea dosarelor prin intelegerea si colaborarea instantelor cu expertii contabili, comunicarea si 

colaborarea permanentă pe timpul desfăşurării expertizei cu beneficiarii expertizelor, rolul compartimentului de 

audit de calitate din cadrul filialei  

In continuare, reprezentanta Judecatoriei Alexandria, dna judecator Alina Popescu, a apreciat utilitatea întilnirii, 

a luat act de problemele ridicate de expertii contabili, si a promis ca le va prezenta conducerii institutiei prin 

mapa de lucru primită, pentru a se actiona in sensul rezolvarii acestora. In acelasi timp însa a prezentat si dânsa o 

serie de probleme cu care se confrunta instantele, atunci când accepta sau dispune proba cu expertiza contabila, 

dintre care enumeram: formularea raspunsurilor la obiective să se realizeze intr-o manieră cât mai clară şi 

concisă, fără alte comentarii; să nu mai existe situatii de returnare a rapoartelor pentru a se prezenta o a doua 

varianta de răspuns la obiective;cererile pentru majorarea onorariilor sa fie motivate temeinic;sa se puna mai 

mare accent pe convocarea in camera de consiliu;identificarea unor metode pentru schimbarea pozitiilor din 

Listele pe specializari primite de instanta;transmiterea numirilor sa se realizeze simultan si prin intermediul 

poştei electronice;  

Avand in vedere că numarul expertizelor care au ca obiective asigurarile sociale, la aceasta intalnire a mai 

participat si domnul Emil Bomboe directorul Casei Judetene de Pensii Teleorman.  

 S-au declanşat discutiile atât din partea invitatilor cât si a expertilor contabili, astfel încât s-a conturat deja  un 

tablou al tuturor problemelor si chiar al solutiilor acestora, oferindu-se garanţii de ambele parti, că exista 

disponibiltatea de a colabora în continuare si de a acţiona operativ pentru eliminarea unor neajunsuri. 

Deasemenea s-a concluzionat ca astfel de întilniri de lucru sunt eficiente din perspectiva ambelor părţi si urmează 

sa se desfasoare periodic, dupa un calendar stabilit ulterior.  
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FILIALA CECCAR TIMIS 

Filiala  Timis a organizat In data de 09.05.2014 de la orele 1430 in sala de cursuri a filialei, Seminarul cu tema: " 

Noutati, probleme si solutii privind aplicarea TVA ". Invitata este dna. Oana Iacob din M.F.   

In cadrul Seminarului s-au prezentat aspecte privind aplicarea TVA in 2014 potrivit urmatoarelor acte normative: 

 OUG nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale - MOf, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013 

 OUG nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative- 

MOf, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013 

 OPANAF nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) – Notificare 

privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare  

 HG nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal - 

MOf, Partea I, nr. 108 din 12 februarie 2014 

 OMFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 500/2007 - MOf Partea I, nr. 724 din 

25 noiembrie 2013 

OUG nr.8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-     bugetare- 

MOf Partea I, nr. 151 din 28 februarie. 

 Prezentarea si discutiile s-au axat in principal pe: 

1) Excluderea din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing a costului cu asigurarea bunului care 

face obiectul contractului de leasing, atunci când acest cost este recuperat de societăţile de leasing prin 

refacturare de la utilizatori 

2) Extinderea sferei situaţiilor pentru care nu se mai fac ajustari de TVA pentru bunurile distruse / pierdute / 

furate – alte bunuri decat cele de capital 

3) Compatibilizarea prevederilor referitoare la rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite în 

România cu Directiva TVA, în sensul eliminării obligaţiei prezentării dovezii plăţii TVA în vederea rambursării  

4)Siatemul TVA la incasare – 2014 . 

 Evenimentul a  facut obiectul a doua articole in presa locala, respectiv ,,Actualitatea” si ,, ZIUA DE 

VEST “ din care citam: 

 ,,  Filiala Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează vineri 

9 mai 2014, începând cu ora 14,30, la sediul de pe str. Moise Nicoară, seminarul „Noutăţi, probleme şi soluţii 

privind aplicarea TVA” având ca și lector invitat pe Dr. Oana Iacob specialist TVA în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice. 

La seminarul participă profesioniștilor contabili implicați în mediul de afaceri din județul Timiș, precum și 

specialiști din administrația fiscală locală. „Deși la prima vedere taxa pe valoarea adăugată este un impozit 

simplu, aspectele practice dezvoltă alte percepții. De multe ori se întâlnesc dificultăți în aplicarea corectă a 

regulilor prescrise de Codul fiscal. Erorile sunt diverse, începând de la aspecte formale care pot constitui motive 

de a refuza dreptul de deducere, din partea autorităților fiscale, până la cele care privesc interpretarea normelor 

de drept fiscal, mai ales cele legate de tranzacțiile intracomunitare cu bunuri și servicii. Seminarul pe care Filiala 

Timiș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România îl organizează este un răspuns la 

solicitările membrilor și mediului de afaceri din județul nostru, un mod de conștientizare a riscurilor fiscale și 

contabile legate de TVA, respectiv de a ține ritmul cu schimările legislative destul de frecvente din domeniu; 

este, de asemena, un prilej de analiză, pentru participanți, colegii noștri experți contabili, în sensul îmbunătățiirii 

http://us7.campaign-archive1.com/?u=bd23e88edc141d80ccdf89b89&id=d973ddc4c0&e=8cc3e6b099
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bd23e88edc141d80ccdf89b89&id=d973ddc4c0&e=8cc3e6b099
http://us7.campaign-archive1.com/?u=bd23e88edc141d80ccdf89b89&id=d973ddc4c0&e=8cc3e6b099
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poziției fiscale a entităților pentru care își desfășoară activitatea.” a precizat Dr. Ovidiu Constantin Bunget, 

președintele Filialei CECCAR Timiș.” 

 In cursul lunii mai 2014 s-au organizat trei cursuri de dezvoltare profesionala astfel : 

- ,, EVALUARE ECONOMICA SI FINANCIARA A Intreprinderilor”- lector Alexandru Buglea, cadru 

didactic universitar; 

- ,, DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE” – lector Gheorghe Tingau,cadru 

didactic universitar; 

- ,,EXPERTIZA CONTABILA “-    lector Gheorghe Tingau,cadru didactic universitar; 

Tot in cursul lunii mai 2014 la Timisoara s-a desfasurat în perioada 22-24 mai 2014 faza naţională a 

Olimpiadei Studenţilor Economişti, secţiunea „Contabilitate şi informatică de gestiune”. 

În programul olimpiadei s-au aflat înscrise 41 lucrări care s-au susţinut, pe două nivele (licenţă şi master) în 

cadrul a trei secţiuni: Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune, Audit financiar, Informatică de gestiune. 

 Presedintele filialei Timis a CECCAR domnul conf.univ. dr. Ovidiu Bunget a fost presedintele comitetului 

de organizare a acestei Olimpiade care a aratat : 

 Stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor reprezintă una dintre 

preocupările principale ale AFER, având ca ţintă formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul 

economic, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor profesionale, de lucru şi comunicare în echipă, de evaluare, 

precum şi cultivarea spiritului de competiţie. 
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 

Preocuparea conducerii filialei faţă de calitatea modului în care se pregătesc profesionişti contabili şi realizarea 

obiectivului CECCAR de a crea profesionisti contabili de elita, s-a materializat si în aceasta luna, în seminarul 

organizat în data de 14.05.2014  ora 15,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea. 

         Punându-se un accent deosebit pe ultimile modificari ale codului fiscal, respectiv HG nr.77/2014, OUG 

19/2014, aceasta intalnire s-a dorit a fi in cea mai mare parte interactiva.  

Din partea  Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea, ne-au onorat împreuna cu directorul 

executiv al Administratiei, dar au si raspuns la intrebarile puse de membrii filialei : 

- Predescu Anda – sef birou programare si analiza; 

- Ciolpan Gratiela – consilier superior biroul servicii ptr.contribuabili; 

- Iacob Denisa – consilier superior compartimentul cazier fiscal; 

- Mihai Octavian- sef birou servicii ptr. contribuabili;  

- Mihaela Mihai – consilier superior compartimentul insolventa si lichidari;  

- Ilie Elena - consilier superior registrul contribuabili, declaratii fiscale, bilanturi persoane juridice; 

Din partea CECCAR Filiala Valcea au fost prezenti, dl.Cocos Vasile – Presedinte filiala, d-na Cringus 

Valentina– director executiv, Ciutacu Mugurel– auditor de calitate precum si un numar total de 92 de membri, 

din care 23 de stagiari. 

          Dl. Mihai Octavian,  a trecut in revista modificarile legislative survenite la Codul fiscal si cronologia 

depunerilor multelor Declaratii fiscale din luna mai.     

         Dupa prezentarea noutatilor facute de reprezentantii finantelor, s-a trecut la abordarea aspectelor  de interes 

şi de actualitate din domeniul profesiei contabile  cu preponderenta referitoare la depunerea situatiilor financiare 

pentru anul 2013.  

         Membrii nostrii au fost instiintati, ca o noutate in cazul depunerii la ghiseu a situatiilor financiare anuale si 

raportarile contabile aferente anului 2013, se depun in format PDF cu fisier XML atasat, pe suport CD insotite de 

rezumatul declaratiei (prima pagina) listat si stampilat.      

O speza prezentata dar si foarte importanta, a fost legata de impozitul pe constructii speciale, respectiv 

investitiile si modernizarile aduse unor cladiri luate in concesiune sau inchiriate, modalitatea de raportare a 

acestora, obligatiile care revin chiriasilor, documentatia care trebuie transmisa proprietarilor spatiilor care au 

suferit modernizari, precum si faptul ca nici pana la aceasta data nu au fost emise norme de aplicare. 

O problema ridicata de un membru, a fost primirea a doua adrese contradictorii  emise de biroul asistenta 

pentru contribuabili, referitoare la un singur fapt; o societate comerciala din Italia care a infiintat in Valcea o 

Filiala, a fost nevoita sa-si modifice vectorul trecand de la impozitarea pe venit cu 16%, la impozitarea pe venit 

cu 3% solicitand specialistilor sa-l lamureasca care este de fapt cea legala.     

Profitul reinvestit in echipamente tehnologice cu aplicabilitate de la 01.07.2014 a fost un alt subiect 

dezbatut, dar  pana la aparitia normelor de aplicare s-a căzut de acord ca sa se amâne discutarea subiectului 

pentru o întâlnire viitoare, care in principiu se vrea a fi în luna septembrie anul curent. 
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Cei 92 de participanti, au apreciat informaţiile primite în cadrul seminarului, dar şi modul interactiv în care s-a 

desfăşurat aceasta, având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a solicita clarificări asupra unor probleme ivite 

în activitatea lor. 

            Cu ocazia acestei intalniri, am adus la cunostinta membrilor despre adresa primita de la conducerea 

superioara a Corpului, referitoare la imbunatatirea serviciilor publice ale ANAF în relatia cu contribuabilii – 

persoane fizice, disfunctionalităti constatate la ghisee. In urma consultărilor,  a rezultat că nu au fost divergente 

între functionarii de la ghisee si membrii filialei sau contribuabili, rezolvandu-se orice problema ivita.        

   

              În data de 21 mai, a avut loc deschiderea Sesiunii Anuale a Cercetarii Stiințifice Studențesti a Facultatii 

Management Marketing în Afaceri Economice Rm.Valcea, din cadrul Universitatii Constantin Brancoveanu. A 

devenit deja o tradiție ca Filiala Valcea CECCAR să fie prezenta la acest eveniment, dar anul acesta a contribuit 

în numele Fundatiei Maretie si Talent si la fondul de premiere, cu un fond de carte de specialitate utilă viitorilor 

profesioniști contabili. Lucrările sesiunii s-au desfasurat în cadrul a opt secțiuni, care au acoperit domenii de 

competență precum contabilitate si informatică de gestiune, marketing comunicare promovare, turism si 

merceologie, drept si administratie publica,etc. La acest eveniment, filiala a fost reprezentată de presedintele 

filialei ec.Cocos Vasile si directorul executiv ec.Crîngus Valentina.  Doamna director executiv a fost si 

presedinta Sectiunii V, Contabilitate si informatica de gestiune.Acest eveniment a fost mediatizat în, presa 

locală, în publicatia săptămânală  Dialog studentesc – publicatie a Universitătii Constantin Brâncoveanu si situl 

Facultătii Management Marketing în Afaceri Economice Rm.Valcea 
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D.na Crîngus Valentina - director executiv filiala CECCAR Valcea, împreuna cu dl. Cocos Vasile presedintele 

filialei, au luat parte la simpozionul Contabilitatea intre teorie si aplicabilitate- desfasurat luni 26 mai, la sediul 

Facultatii Management Marketing in Afaceri Economice Rm.Valcea din cadrul Universitatii Constantin 

Brancoveanu. Cu aceasta ocazie, cele mai relevante lucrari și demne de apreciat din cadru cercetarii stiintifice 

studentesti, au fost premiate de conducerea executiva a Filialei CECCAR cu publicatii de specialitate, iar 

Presedintele filialei Cocos Vasile impresionat de cunostintele si profesionalismul de care au dat dovada studentii, 

a premiat si financiar in nume propriu locurile I, II si III. Totodata, i-a îndemnat să îmbrătiseze acesta profesie 

oferindu-le sustinere si practica la firma dânsului, înainte de examenul de acces la stagiu.  

                Pentru mentinerea unei înalte calităţi şi diversităţi a serviciilor oferite de membrii filialei, CECCAR – 

Filiala  Valcea  a organizat pe parcursul lunii mai, prin intermediul PNDPC, dar şi a întâlnirilor săptămânale 

organizate atat pentru membrii cat şi pentru stagiari, actiuni de educaţie şi dezvoltare a cunoştinţelor 

profesionale. 

Au fost organizate pe parcursul lunii mai, pana la Evaluarea semestriala a stagiarilor, înca două întâlniri ale 

lectorilor cu stagiarii, dar stagiarii au fost invitati sa participe si la cursul Standarde profesionale emise de corp, 

sustinut de lector CECCAR Stoica Daniela Elena.  

               Joi 29 mai 2014, Presedintele filialei CECCAR Valcea dl.ec.Cocos Vasile, a participat la sedinta 

ordinară a Comisiei de Dialog social, de la sediul Institutiei Prefectului Judetului Vâlcea. 

Tema principală de pe ordinea de zi, a fost analiza cauzelor care au condus la sanctionarea angajatorilor atât în 

domeniul relatiilor de muncă cât si în cel al securitătii si sănătătii în muncă.  Raportul privind această analiză a 

fost prezentat de Inspectorul sef – ITM Valcea ec.Tanasoiu Ion, urmând să-l dezbatem si să-l analizăm împreună 

cu membri noştrii, în cadrul întâlnirilor din luna iunie.  

 

Pe tot parcursul lunii mai, am avut o comunicare permanentă cu membrii, stagiarii si numai, aceasta realizându-

se atât direct cat si prin intermediul corespondenţelor electronice, articolelor din presa locală – Calitatea de a fi 

expert contabil, (Viata Vâlcii – 14 mai 2014), informatii despre examenele organizate de CECCAR în anul 2014 

si interviurile date de presedintele si directorul filialei în data de  21 mai, aducând în atentie noutăti contabile, 

legislative privind profesia contabilă, dar si despre actiunile si strategiile viitoare ale Corpului.  
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FILIALA CECCAR VRANCEA 

În perioada 08 - 11 mai 2014 s-a desfãşurat cursul prevãzut în P.N.D.P.C., pe temele Standarde 

profesionale emise de Corp; Standardul profesional nr.35 ”Expertiza contabilã”.  Cursurile au fost frecventate 

de 56 membri,  segmentul ţintã constituindu-l experţii contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari. Impresiile 

de după încheierea cursului au fost dintre cele mai bune, experienț a lectorului-formator Traian Duţia spunându-

ș i cuvântul.  

 

În ceea ce priveşte activitatea de stagiu, în cursul lunii mai 2014, filiala Vrancea  a organizat 

urmãtoarele acţiuni: în zilele de 06 şi 07 mai 2014 au avut loc consultaţii aferente pregãtirii stagiarilor în sistem 

colectiv; pe data de 08 mai 2014 s-a desfãşurat pregãtirea deontologicã a stagiarilor; predarea lucrãrilor  

profesionale rezolvate de cãtre stagiarii pregãtiţi în sistem colectiv    s-a efectuat pe data de 15 mai 2014; 

evaluarea semestrialã a stagiarilor din data de 17 mai 2014 s-a desfãşurat în condiţii bune, toţi stagiarii au 

promovat obţinând la proba scrisã note între 8 şi 10, iar la proba oralã  calificative de “Bine” şi “Foarte bine”. 

Având în vedere condiţionarea echivalãrii examenului de admitere la stagiu de susţinerea unor examene scrise în 

timpul stagiului, filiala a organizat  pe data de 17 mai 2014 examenele de diferenţã la disciplinele Evaluarea 

întreprinderilor, Expertiza contabilã şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile.   

Masa rotundã cu tema „Expertiza contabilã în materie penalã” 

Pe data de 29 mai 2014,  C.E.C.C.A.R. Vrancea a organizat la sediul filialei, o întâlnire cu experţii 

contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari şi cu reprezentanţi ai beneficiarilor lucrãrilor de expertizã 

contabilã, având ca temã „Expertiza contabilã în materie penalã”, ca urmare a  modificãrilor aduse de noul Cod 

Penal şi noul Cod de Procedurã Penalã.  
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În calitate de invitaţi au participat urmãtorii:  

 din partea Tribunalului Vrancea, domnul judecãtor dr. Costicã DIŢĂ – preşedinte şi doamna 

judecãtor Mariana Sãndina CROITORU – vicepreşedinte; 

 din partea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, domnul comisar şef Daniel CRISTEA, de 

la Serviciul de Investigare a Fraudelor; 

 din partea Parchetului de pe lângã Tribunalul Vrancea, domnul procuror Neculai GHIHANIŞ; 

 din partea Direcţiei de Combatere a Fraudelor de pe lângã Parchetul Vrancea, inspectorii 

antifraudã Costel STAN, Ionel Adrian ALBU şi Gabriel Cezar CHELARIU; 

 din partea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea, domnul Florin Ciprian 

IAMANDI, şeful Serviciului inspecţie fiscalã contribuabili mijlocii.  

Moderatorul întâlnirii a fost preşedintele filialei CECCAR Vrancea, domnul Viorel BUDEANU. Au 

fost prezenţi 32 experţi contabili membri ai G.E.J. 

În prima parte a întâlnirii, domnul judecãtor dr. Costicã DIŢĂ,  preşedintele Tribunalului Vrancea, a 

prezentat modul în care este reglementatã expertiza în noul Cod de procedurã penalã, abordând diferite subiecte, 

printre care: modul în care se dispune efectuarea expertizei, numirea expertului, incompatibilitatea expertului, 

drepturile şi obligaţiile expertului. A fost subliniat faptul cã legiuitorul a ţinut sã facã o diferenţiere a timpilor de 

derulare a procedurii, respectarea timpilor procesuali fiind deosebit de importantã. Au fost clarificate unele  

aspecte legate de relaţia expert-pãrţi, precizându-se faptul cã în procesul penal expertul nu poate lua legãtura cu 

pãrţile decât cu încuviinţarea celui care a dispus-o (judecãtor / procuror), pentru a obţine anumite lãmuriri 

punctuale. Referitor la imparţialitatea expertului, a fost expusã ideea conform cãreia chiar şi o aparenţã de lipsã 

de imparţialitate trebuie sã fie înlãturatã.  

Vicepreşedintele  Tribunalului Vrancea,  doamna judecãtor Mariana Sãndina CROITORU a adus 

apoi unele completãri fãcând o paralelã între constatarea tehnico-ştiinţificã şi expertizã, dupã care a adus în 

discuţie unele elemente de noutate privind documentarea, cu referire la cauzele care conţin şi documente 

clasificate, documente care pot fi accesibile experţilor numai dacã deţin certificate de securitate sau autorizaţii de 
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acces. Experţii contabili au fost încurajaţi sã solicite lãmuriri ori de câte ori considerã necesar, nu doar în şedinţã 

publicã, ci şi în biroul judecãtorului; în acelaşi timp sã acorde lãmuriri judecãtorilor, pe aceleaşi principii de 

onestitate şi rãbdare reciprocã.  

Urmãtorul subiect, cel legat de diferenţa dintre cele 2 opinii, cea exprimatã în raportul de inspecţie 

fiscalã şi cea exprimatã în raportul de expertizã contabilã, a generat numeroase comentarii şi argumentãri, atât 

din partea experţilor contabili, cât şi din partea invitaţilor.  

Domnul procuror Neculai Ghihaniş a dat apoi mai multe exemple din zona evaziunii fiscale, 

enumerând şi unele situaţii în care nu era nevoie de expertizã contabilã, situaţii în care expertul contabil, neavând 

posibilitatea sã facã verificãri încrucişate, a ajuns pe baza documentelor justificative de la dosar, la concluzia cã 

nu existã prejudiciu.   

În ultima parte a întâlnirii experţii contabili au avut posibilitatea sã adreseze diverse întrebãri 

invitaţilor. Una dintre întrebãri a fost: “Ce trebuie sã stabileascã expertiza contabilã în materie penalã, paguba 

sau prejudiciul?”. Rãspunsul a venit din partea preşedintelui Tribunalului care a arãtat cã prejudiciul nu este un 

concept de drept penal, dreptul penal lucreazã cu noţiunea de pagubã; prejudiciul este un concept complex cu 

douã componente: paguba şi venitul nerealizat; prin urmare, paguba trebuie determinatã în penal, prejudiciul 

fiind o chestiune pur civilã.  

Membrii G.E.J. şi-au arãtat unele nemulţumiri privind modul inegal în care lucrãrile de expertizã 

sunt repartizate experţilor contabili (unii experţi având 1-2 lucrãri pe an sau chiar niciuna), precum şi privind 

faptul cã unele cereri de majorare a onorariului sunt ignorate, fãrã ca refuzul sã fie justificat. Ca soluţie s-a 

propus stabilirea unui algoritm de numire a experţilor contabili astfel încât experţii contabili din G.E.J. sã aibã 

şanse egale de a primi lucrãri  şi stabilirea de onorarii minimale recomandate printr-un protocol de colaborare. 

În încheiere auditorul de calitate al filialei a fãcut câteva precizãri privind auditarea expertizelor 

contabile fãcând referiri la parafa anualã, declaraţia pe propria rãspundere, secretul profesional, calitatea 

lucrãrilor.    

Întâlnirea s-a dovedit utilã prin clarificãrile aduse, concluzia generalã fiind cã activitatea de expertizã 

contabilã poate fi îmbunãtãţitã prin dialog constructiv şi intensificarea colaborãrii dintre experţii contabili şi 

beneficiarii lucrãrilor de expertizã, parteneri la înfãptuirea actului de justiţie.   
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România 

 

Directorul General al CECCAR  

 

Direcţiile de specialitate din Aparatul 

Central 

Echipele de conducere ale celor 42 de 

filiale CECCAR din ţară. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Directorul General al CECCAR  

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 

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

  

Le mulţumim tuturor! 
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