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CURIERUL 

FILIALELOR 
 
 

FILIALA CECCAR BUCURESTI 
 

Filiala CECCAR Bucureşti  

sursă de continuă pregătire profesională pentru stagiari si membri  

                                          

              Luna aprilie 2014 a fost marcată de o intensă activitate privind pregătirea tehnică şi deontologică a 

stagiarilor, desfasurându-se astfel in cadrul filialei Bucuresti  24 ore de pregătire deontologică şi 48 de ore de 

pregătire tehnică. Pentru a asigura un nivel calitativ superior de pregătire,  conducerea executivă a filialei a 

selectat din rândul lectorilor abilitaţi de Corp persoane de o deosebită pregătire profesională şi universitară, 

precum: 

 Director General al C.E.C.C.A.R. Ec. Daniela Vulcan – pregătire deontologică 

 Lector univ. Dr. Caloian Florentin – pregătire tehnică 

 Conf.univ.dr. Miricescu Emilian – pregătire tehnică 

 Lect.univ.dr. Irimescu Alina – pregătire tehnică 

 Lect.univ.dr. Ponorică Andreea – pregătire tehnică 

    În cadrul cursurilor de pregătire deontologică şi doctrină profesională, stagiarilor li s-au prezentat teme 

specifice tematicii aferente perioadei de desfasurare a stagiului: profesia contabilă: conţinut, structură, mod de 

organizare şi de reglementare; rolul profesiei contabile, organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, atribuţiile Corpului,  organizarea teritorială, organele de 

conducere ale Corpului, atribuţii, organizarea internă a Corpului, relaţiile Corpului cu administraţia (Guvernul), 

finanţarea activităţilor Corpului, exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat 

     Pentru desăvârşirea cunoştinţelor profesionale şi creşterea gradului de pregătire profesională a viitorilor 

experţi contabili şi contabili autorizaţi, în cadrul orelor de pregătire tehnică lectorii formatori le-au prezentat 

teme precum:  

- Sistemul contabil şi de control intern (conţinut, utilitate, limite) 

- Fiscalitatea intreprinderilor - impozite directe şi indirecte 

- Contabilitate (fuziuni, divizări) 

- Audit (obţinerea elementelor probante, examenul analitic, riscurile de audit, norme de raportare, misiuni 

speciale şi conexe) 

- Evaluarea intreprinderilor 

 Pentru mentinerea unei înalte calităţi şi diversităţi a serviciilor oferite de membrii filialei, CECCAR - Filiala 

Bucureşti a venit şi pe parcursul lunii aprilie 2014, atât prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare 

Profesională Continuă cât şi a întâlnirilor săptămânale organizate pentru membrii şi stagiari, cu noi programe de 

educaţie şi dezvoltare a cunoştinţelor profesionale.  

         Au fost organizate pe parcursul lunii aprilie 2014 patru întâlniri cu membrii şi stagiarii, în zilele de 03, 10, 

24 şi 30, desfăşurate în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. Marin Toma”. În cadrul acestora s-au abordat teme de 
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interes economic, fiscal, contabil şi legislativ, precum: ,,Modificări ale Codului de Procedură Fiscală şi ale 

Codului Fiscal, în conformitate cu prevederile OUG nr. 8/2014”, susţinut de lect. univ. dr. Rapcencu Cristian, 

“Aspecte generale privind auditarea situaţiilor financiare”, ,,Politici şi tratamente contabile privind 

instrumentele financiare - IAS 32 şi IAS 39” şi ”Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale şi 

necorporale: IAS 16, IAS 36 şi IAS 38”, susţinute de preşedintele filialei, lect. univ. dr. Caloian Florentin. Cei 

aproximativ 300 de participanti au apreciat informaţiile primite în cadrul întâlnirilor, dar şi modul interactiv în 

care s-au desfăşurat acestea, având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a solicita clarificări asupra unor 

probleme ivite în activitatea lor.  

De asemenea, în cursul lunii aprilie 2014 filiala Bucureşti a organizat opt cursuri din cadrul PNDPC, 

astfel: ,,Doctrina şi Deontologia profesiei contabile”, organizat în data de 28 aprilie 2014, participanţii la acest 

curs beneficiind de experienţa şi profesionalismul Directorului General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan, 

,,Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă şi gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă”, 

în perioada 04-05 aprilie 2014, susţinut de dr. ec. Necşulescu Ecaterina, ,,Auditul intern – Standardul 

profesional nr.36”, în perioada 07-08 aprilie 2014, ,,Activitatea de cenzor în societăţile comerciale”, în data de 

09 aprilie 2014, ,,Standardele Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS”, în perioada 14-15 aprilie 2014, 

“Audit financiar şi certificare”, organizat în data de 29 aprilie 2014, cursuri susţinute de preşedintele filialei, 

lect. univ. dr. Caloian Florentin, ,,Expertiza contabilă – Standardul profesional nr. 35”, susţinut de dr. ec. Duţia 

Traian şi ,,Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene”, în perioada 28-29.04.2014, 

sustinut  de lect. univ dr. Jinga Gabriel. 

Deasemenea, în data de 24 aprilie 2014, la sediul filialei a fost invitat reprezentantul CERTSIGN care  a 

prezentat aria de aplicabilitate, cadrul legal şi facilităţile acordate membrilor CECCAR în cadrul protocolului 

semnat privind semnătura electronică. 

Pe tot parcursul lunii aprilie 2014 a avut loc o comunicare permanentă a structurilor executive si alese 

ale filialei cu membrii sai, aceasta realizându-se atât direct cat si prin intermediul corespondenţelor electronice, 

aducanduli-se in atentie noutati contabile, legislative şi internationale privind profesia contabilă.  Aceste actiuni 

care vor căpăta intensitate si mai mare in perioada viitoare, facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili 

la oportunităţile şi resursele dezvoltării profesionale continue, venind in sprijinul acestora, indiferent de 

serviciile profesionale în care sunt implicaţi. 

 

Arta de a fi expert contabil – intens promovata 

 in mediul academic, liceal si de afaceri de filiala CECCAR Bucuresti 

 

Filiala CECCAR București, având ca scop promovarea valorilor profesiei  contabile atât  în mediul  

academic cât și liceal, a fost prezentă în data de 08 aprilie 2014 la Târgul Firmelor de Exercițiu cu tema “Elevii 

de astăzi profesioniștii de mâine”, care  a avut loc Universitatea „Creștină Dimitrie Cantemir”.  

           În cadrul evenimentului care s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Creștine Dimitrie Cantemir, 

CECCAR Filiala București a fost prezentă prin președintele acesteia, lect. univ. dr. Florentin Caloian și prin 

directorul executiv ec. Elena Boban. Deschiderea 

festivă și prezidiul s-au format din:  

 Rector UCDC- Prof. univ. dr. Corina Adriana 

Dumitrescu, 

 Prorector UCDC - Prof. univ. dr. Victor 

Munteanu, 

 Prof. Mihaela Iacoban – Director  Colegiul 

Economic "A. D. Xenopol",   

 Lect. univ. dr. Florentin Caloian - Președinte 

C.E.C.C.A.R. filiala București, 

 Prof. Valentina Capotă – Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, 

 Any Dică - Expert Unit Manager, Generali  
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România, 

 Conf. univ. dr. Marinella Turdean- Decan, 

Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, UCDC, 

 Prof. univ. dr. Gabriela Pohoaţă - Decan, Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC, 

 Prof. univ. dr. Manoela Popescu- Decan, Facultatea 

de Management Turistic si Comercial, UCDC, 

 Conf. univ. dr. Narcisa Isăilă - Prodecan, Facultatea 

de Relaţii Economice Internaţionale, UCDC. 

    Cu această ocazie, președintele filialei București, lect. 

univ. dr. Florentin Caloian a transmis mesajul CECCAR, 

prezentând valorile profesiei contabile, renumele național 

și internațional al organismului profesional, precum si treptele obținerii calității de expert contabil. Domnia sa i-

a încurajat pe elevi și pe studenți să îmbrățișeze o carieră de succes,  profesia contabilă fiind o profesie 

generatoare de satisfacții pentru aceia care  o practică cu responsabilitate și vocație. A făcut cunoscută celor 

prezenți susținerea pe care CECCAR o acordă elevilor și  

studenților din domeniul economic și a amintit parteneriatele 

și protocoalele încheiate de CECCAR și Universitatea 

Creștină Dimitrie Cantemir.  

    La acest eveniment organizat de Universitatea  Creștină 

Dimitrie Cantemir și Colegiul Economic  A.D. Xenopol au 

participat: 

 Colegiul  Economic  Virgil Madgearu, 

  Colegiul Economic Viilor,  

 Colegiul Economic Costin  C. Kirițescu, 

  Colegiul Economic Hermes, 

  Școala Superioară Comercială Nicolae Krețzulescu. 

 Evenimentul s-a desfășurat pe două secțiuni: 

 Secțiunea Târg, 

 Secțiunea Concurs.  

La “Secțiunea Concurs” s-au înscris un număr de 74 elevi, 

astfel: 

 Asigurările în economia de piață – 22 elevi, 

 Realizarea etichetei unui produs alimentar – 15 elevi, 

 Simularea activității desfășurate în turism – 15 elevi, 

 Contabilitatea aplicată – 22 elevi.  

   Cea de-a doua secțiune, destinată ”Târgului” a scos în 

evidență abilitatea elevilor de a conduce o afacere, de întocmire a actelor, de tranzacționare în mod fictiv a 

serviciilor și produselor oferite de elevi. Pentru această secțiune s-au acordat premii pentru:  

 Cel mai bun stand, 

 Cel mai bun catalog, 

 Cea mai bună prezentare PowerPoint, 

 Cel mai bun spot video, 

 Cele mai profesionale materiale promoționale, 

 Cel mai bun negociator, 

 Cele mai multe tranzacții realizate, 

 Cel mai bun slogan-motto. 

   Premiile au fost asigurate de către sponsorii evenimentului, dintre care CECCAR prin Filiala București s-a 

remarcat  ca fiind partenerul cel mai reprezentativ, acordând cu această ocazie publicații de specialitate între  

care menționăm: 

 Drumuri prin memoria profesiei contabile, 
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 Ghid de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 

3055/2009, 

 Abecedarul financiar contabil al întreprinzătorului, 

 Cartea  expertului contabil și a contabilului autorizat, 

 Cartea Zilei Naționale a Contabilului Român, 

 Revista Corpului “Contabilitatea expertiza și auditul afacerilor”. 

       Participarea CECCAR la acest eveniment s-a bucurat de o deosebită apreciere din partea organizatorilor, a 

cadrelor didactice si elevilor premiați, lansând Corpului și Filialei București numeroase invitații de colaborare și 

parteneriate la acțiunile viitoare ale acestora. 

       Aceste ’’Târguri de Exercițiu’’, devenite tradiție în rândul studenților și elevilor, au scopul de a dobândi și 

dezvolta în rândul acestora abilități antreprenoriale, de a facilita inserția absolvenților pe piața muncii, de aceea 

sprijinul oferit de CECCAR acestor acțiuni pentru tinerii ce se formează în domeniul economic este hotărâtor, 

important și același timp apreciat de instituțiile de învățământ de profil. 

      

 În data de  11 aprilie 2014 a avut loc Sesiunea de cercetare științifică studențească a Facultății de Contabilitate 

și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București. A devenit deja o  tradiție 

ca CECCAR să susțină acest eveniment, atât prin prezență, cât și prin contribuția la fondul de premiere cu un 

generos fond de carte de specialitate, utilă viitorilor profesioniști contabili. Lucrările sesiunii s-au dezvoltat în 

cadrul a trei secțiuni care au acoperit domenii de competență precum contabilitate, informatică de gestiune, 

analiză economico-financiară, audit, drept etc.  

     Tematica abordată a probat interesul studenților Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune pentru 

problemele actuale ale profesiei contabile. Relevante și demne de apreciat au fost cercetările realizate privind :  

 evoluția conceptelor fundamentale ale contabilității 
și a modelelor de raportare financiară ;  

 virtuțile și vulnerabilitățile bazelor de evaluare a 

emenentelor din situațiile financiare ; 

 fiscalitatea în contextul globalizării ; 

 metode moderne de management și analiză a 

costurilor ; 

 managementul rezultatului şi relevanţa 

informaţiilor financiare în cazul companiilor româneşti 

cotate; 

 problematica preţurilor de transfer în companiile 

multinaţionale; 

 consideraţii teoretice şi practice privind exercitarea 

profesiei liberale de auditor financiar  etc.  

        Calitatea analizelor efectuate de studenți, pertinența 

opiniilor, relevanța cazurilor expuse și grija pentru respectarea  

regulilor deontologice pe care le implică activitatea de 

cercetare științifică recomandă aceste lucrări și pentru lectura 

profesioniștilor contabili, membrii CECCAR, materiale ce ar 

putea fi publicate și în revistele de specialitate ale Corpului.  

 

 Pentru conectarea studenților la cele mai noi și mai relevante 

surse de informare, CECCAR Filiala București a asigurat, pe 

toată durata lucrărilor, un stand de carte de specialitate în cadrul căruia au fost expuse ghidurile și standardele 

profesionale editate de Corp și care stau la baza activității oricărui profesionist contabil.  

 

Luna aprilie a mai fost marcată de un alt eveniment important pentru activitatea contabilă,  Chief Financial 

Officers (CFO) Forum 2014. Astfel, in data de 16 aprilie 2014, reprezentantul CECCAR, presedintele filialei 
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Bucuresti, lect. univ. dr. Florentin Caloian a participat la cea de-a patra ediţie a CFO Forum care a avut loc la 

Hotelul InterContinental București. Temele abordate în cadrul evenimenului au fost: 

 Amânarea plății TVA la import,  

 neajustarea bazei impozabile pentru TVA,  

 Schimbările așteptate la Codul de Procedură Fiscală 

  Inspectiile fiscale: cum pregatim documentatia de control. Drepturile si obligatiile contribuabililor in 

cazul unei inspectii fiscale. Cum poate fi facută o contestatie fiscala, atat in faza procedurală cat şi in 

cea judiciară. 

         În cadrul conferinţei, președintele CECCAR filiala București, lector univ. dr. Florentin Caloian a 

prezentat ”Relația dintre sistemul TVA la încasare și măsurile de accelerare a decontărilor tranzacțiilor. Tipuri 

de entități economice”. În cuprinsul prezentării sale, a expus mecanismul sistemului TVA la încasare, relaţia 

dintre sistemul TVA la încasare şi modul de decontare a unei tranzacţii, precum şi calculul şi evidenţierea 

dobânzii penalizatoare.  

 

Alături de președintele CECCAR București au continuat seria prezentarilor alți invitați de seamă printre 

care: Dan Manolescu - Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor Publice,  Mihaela Mitroi - Liderul 

Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, PwC România, care a abordat  tema: ”Tendințe 

internaționale și europene în materie de fiscalitate”, Ionuț Sas - Director Consultanță Fiscală PwC România care 

a prezentat ”Impozitul pe construcțiile speciale: cum se va calcula și cui i se va aplica taxarea”.  

 

Printre invitații s-au mai  numărat :  Ruxandra Tarlescu  - Senior Manager PwC România, care a adus in atentie 

tema privind ”Legislația holdingului – consolidarea rezultatelor fiscale ale companiilor din cadrul grupului. 

Implicații pentru companiile românești”,  Cristina Cremer - Account Manager TRANSFOND, cu prezentarea  

”Beneficiile facturării electronice pentru emitenții de facturi: e-Soluții pentru perform@anță”, Cristina Simion - 
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Operations & Communications Manager, Romanian Software, care a discutat despre ”Impozit pe venit și 

contribuții sociale” și Ruxandra Bilius - Președinte Asociația Auditorilor Interni din România, cu prezentarea 

temei ”Prețuri de transfer: Principiul lungimii brațului & Analizele de comparabilitate”.  

 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

 

ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  02-03.04.2014 

 

În  zilele de  02-03.04.2014  a  avut loc întalnirea lunară  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 02.04.2014 – 76 membri experţi contabili şi  în  ziua  de  03.04.2014 – 64 

membri  contabili  autorizaţi.  

D-nul  preşedinte  Horga  Petru  a  făcut  informare despre activitatea 

Consiliului din luna martie 2014 şi participarea delegaţiei filialei Arad la 

lucrările Conferinţei Naţionale din 14 martie. 

 D-nul  Director  executiv  Micle  Nicolae  a făcut  o  informare  

referitoare la activitatea desfăşurată de către executiv privind acordarea vizei 

anuale de exercitare a profesiei în anul 2014, principalele aspecte constatate 

din centralizarea Rapoartelor anuale de activitate. A îndemnat membrii aflaţi 

în sală să-şi  achite cotizaţiile scadente în perioada imediat următoare.  

 În continuare d-nul Prof. dr. univ. Mateş Dorel, a prezentat bilanţul 

contabil, document care reflectă echilibrul patrimonial şi  imaginea de 

ansamblu a activităţii unei entităţi, poziţia financiară a acesteia. Bilanţul 

contabil şi situaţiile financiare anuale oferă informaţii pe baza cărora se 

determină poziţia financiară a întreprinderii. Dl. profesor  vorbind despre 

bilanţ în câteva exemple, a arătat trăsăturile şi funcţiile acestuia, 

recunoaşterea structurilor bilanţiere, forma de prezentare a informaţiilor. S-au 

calculat indicatorii de lichiditate, de risc, de activitate (gestiune), de 

profitabilitate. Analiza pe bază de bilanţ permite efectuarea unor judecăţi de valoare asupra echilibrului şi 

sănătăţii financiare  a unei entităţi, analiza lichidităţii, a gradului de îndatorare, rentabilităţii, rezultatul pe 

acţiune, etc.   
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  D-na Auditor de calitate Furcă Teodora a prezentat Codul etic- Partea A–Secţiunea 100 -Introducere şi 

principii fundamentale. Abordarea cadrului conceptual  şi partea C- secţiunea 350 Comportamentul profesional.   

D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementari fiscale:  

           Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de 

ocupaţie (şase caractere), 

aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 1.832/856/2011, Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea 

art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală, Ordin privind 

modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru 

aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care 

înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru 

modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Hotărâre pentru aprobarea 

accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Ordin 

pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Lege privind regimul deşeurilor, Lege pentru prevenirea şi 

sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului. 

Pe marginea celor prezentate au fost dezbateri, membrii solicitând lămuriri şi precizări privind  aplicarea 

reglementărilor prezentate.  
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FILIALA CECCAR BIHOR  
 

In data de 29 aprilie 

2014,ora 9,00, CECCAR FILIALA Bihor a organizat o conferinţă de presă având tema: “Reglementări privind 

întocmirea, semnarea, depunerea situaţiilor financiare anuale şi consecinţele nerespectării acestora de către 

agenţii economici”. 

Au participat:  

   Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor – inspector şef jr. dl Rotar 

Marius, şef birou relaţii de muncă d-na Emilia Mercea;  

 Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor – şef adjunct pentru 

activitatea de colectare dl Marius Fandliy şi  

 Filiala Bihor a CECCAR – preşedintele filialei Susa Valeria Pavel şi director 

executiv Leonica Bochiş 

 din partea presei au participat: 

                                        - radio Favorit si Radio National, Tv Transilvania –d-na     

                                         Ursente  Dorina; 

                                               -JurnalulBihorean –dl Birta Dan; 

                                              - Crisana –dna Neagoiescu Doina; 

Aspecte urmărite: 

 

 CADRUL JURIDIC : 

 Legea contabilităţii nr.82 / 1991 ( art. 1, 10, 27, 28 ); 

 O.G. 3055 / 2009 ; 

 O.M.F.P. 79 / 2014 ; 
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 O.M.D.B. 16 / 2014 . 

 

 CINE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SITUAŢII FINANCIARE ANUALE : 

1. Societăţile comerciale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare, societăţile cooperatiste, 

celelalte persoane juridice, precum şi subunităţile fără personalitate juridică, din străinătate, ale acestora 

; 

2. Instituţiile publice, asociaţiile şi persoanele juridice fara scop patrimonial ; 

3. Subunităţile fără personalitate juridică, din România, ale persoanelor juridice cu sediul în străinătate ; 

4. Organismele de plasament colectiv  prevăzute de legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii şi alte 

entităţi organizate pe baza în baza Codului civil 

 CINE POATE ÎNTOCMI SITUAŢII FINANCIARE ANUALE ( art. 10 din Legea Contabilităţii ) : 

1. Directorul economic; 

2. Contabilul şef; 

3. Persoane fizice membre C.E.C.C.A.R.; 

4. Persoane juridice membre C.E.C.C.A.R.; 

5. Persoane fizice care au studii economice superioare ( pentru entităţile cu cifră de afaceri netă şi total 

active sub echivalentul în lei a 35000 euro anual ). 

Obligativitatea existenţei raporturilor contractuale :  de muncă ( pentru situaţiile 1 şi 2 ), de prestări – servicii 

( pentru situaţiile 3 şi 4 ), conform Codului Civil, pentru situaţia 5, precum şi a studiilor superioare economice 

 CINE POATE SEMNA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE  ( art. 28 din Legea Contabilităţii ): 

10) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-

sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. 

(11) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau 

juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

din Romania. 

 

(12) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1^1) se 

intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora. ( n.n. : cele 

sub 35000 euro ) 

 

(13) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana 

care are obligatia gestionarii entitatii. 

 

(14) Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si 

de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca 

aceasta functie. 

in situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o 

functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si 

de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si 

Contabililor Autorizati din Romania. 

 RĂSPUNDEREA PENTRU ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII : 

 Administratorul, ordonatorul de credite, sau persoana care gestionează entitatea respectivă  

 RĂSPUNDEREA PENTRU APLICAREA CORESPUNZĂTOARE A REGLEMENTĂRILOR 

CONTABILE : 
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 Cei care semnează situaţiile financiare anuale  

 

 CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI : 

2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de 

reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la: 

    a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie; 

    b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate; 

    c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, 

inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si 

reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; 

    d) efectuarea inventarierii; 

    e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului 

Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, 

precum si a raportarilor contabile; 

    f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale 

acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale 

ale institutiilor publice, potrivit legii; 
    g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) - (3) nu au desfasurat 

activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (3^1) lit. b); 

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la 

identificarea persoanei raportoare; 
4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31; 

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si 

supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale; 

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si 

supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate; 

7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor 

financiare anuale consolidate; 

8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale 

consolidate, precum si a raportarilor contabile; 

9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii. 
 

 

(1) Contraventiile prevazute la art. 41 se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza: 

    - cele prevazute la pct. 1 si 9, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei; 
    - cele prevazute la pct. 2 lit. a), b) si c), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei; 

    - cele prevazute la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei; 
    - cele prevazute la pct. 2 lit. g), cu amenda de la 100 lei la 200 lei; 

    - cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei; 

    - cele prevazute la pct. 2 lit. d), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei; 
    - cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei; 

    - cea prevazuta la pct. 7, cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei; 

    - cea prevazuta la pct. 8, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
    - cele prevazute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei 

la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea in termenul legal, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca 

perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, 

daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 

4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare. 

 Problema infracţiunii de fals intelectual, în materia întocmirii şi semnării situaţiilor financiare anuale  

 NEREGULI CONSTATATE DIN ANALIZA “PRACTICILOR” DIN ANII PRECEDENŢI,  
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în judeţul Bihor ( cu referire expresă la bilanţurile depuse pentru 31.12.2012 ) 

 Neînscrierea în formularele de bilanţ a numelor persoanelor care administrează entitatea şi/sau ale celor 

care au întocmit situaţiile financiare anuale ; 

 Înscrierea de nume ce nu sunt parte a raporturilor contractuale ( de muncă, prestări servicii, respective 

convenţii / contracte pe baza Codului civil ), cu entitatea raportoare ; 

 Identitatea numelor înscrise în ambele casete rezervate  persoanelor responsabile, din formularul de 

bilanţ. 

 CONCLUZII 

Reiterăm propunerea instituirii obligativităţii înregistrării la O.R.C. a persoanei desemnată a ţine 

contabilitatea, a întocmi şi semna situaţiile financiare ale entităţii, pe baze contractuale ( de muncă, 

prestări servicii, convenţie civilă ).  

Încheierea unui potocol cu MF privind introducerea in machete de intocmire a situatiilor financiare  a 

bazei de date respective Tabloul Corpului. primite de la CECCAR  în vederea posibilităţii  de a selecta si 

valida persoana fizica sau juridical membră activă CECCAR  în câmpul corespunzător din formularul 

de Bilant pdf. 

ITM Bihor ne-a asigurat că se vor implica  mai mult în procesul de identificare a entităţilor care nu 

respectă reglementările legale privind  întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare. 
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FILIALA CECCAR BISTRITA 
 

 Masa rotunda cu tema “Expertiza contabilă judiciara în judetul Bistrita-Nasaud” organizata impreuna 

cu Grupul Expertilor Judiciari si invitati de seama, a avut loc pe data de 08 aprilie 2014, Hotel Bistrita, Salon 1, 

incepand cu ora 14,00. 

 

Au participat din partea autoritatilor: 

 I P J BN  comisar sef de politie Dl. Isopescu Petrica - Sef Serviciu Investigarea Fraudelor si din cadrul 

aceluiasi serviciu, comisar de politie Biz Grigore sef Birou Cercetari Penale 

 B L E de pe langa Tribunalul BN- D-na Maxim Simona 

 

 Presedintele filialei D-na Habalau Maria a condus intalnirea, in cadrul careia au fost prezentate 2 teme, 

iar in cadrul punctului 3) s-au purtat discutii: 

 

1) Noutăţi privind reglementările legale, procedurale şi profesionale în expertiza contabilă – prezentata de 

D-na Login Poni director executiv  

2) Obligatiile expertilor contabili judiciari – prezentata de D-na Dobran Maria auditor de calitate 

3)  Aspecte privind practica judiciară în cadrul misiunilor de expertiză contabilă- prezentari de cazuri 

practice ale membrilor GEJ Bistrita - probleme legate de numiri, stabilirea obiectivelor si a 

onorariilor, modul de decontare a expertizelor judiciare.   

  

 Pentru cresterea calitatii expertizelor contabile s-a recomandat expertilor judiciari sa aplice 

neconditionat normele prevazute in Standardul profesional nr. 35 si sa respecte riguros normele cu privire la 

deontologia profesionala.  
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 In cadrul punctului 

3) s-au discutat probleme 

referitoare la: 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 

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, neincasarea 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 

CECCAR.  

  

 Concluziile ce s-au desprins in cadrul intalnirii sunt: 

-copiile xerox solicitate de expertii contabili de la arhiva instantelor de judecata, dupa documentele aflate la 

dosarul cauzei sa fie gratuite, si nu contracost; 

-crearea unui spatiu adecvat studierii dosarului si a unui timp rezonabil -in prezent, la judecatorie si tribunal 

spatiile sunt mici, aglomerate iar timpul alocat studierii dosarului este de 2 ore/zi.   

 Fata de cele prezentate, 

persoanele participante - 

reprezentanţi ai instituţiilor, ca 

beneficiari ai expertizelor contabile 

judiciare dar şi experţii contabili – 

au apreciat întâlnirea ca fiind utilă 

prin expunerea directă a 

dificultăţilor întâmpinate cât şi prin 

promisiunea gasirii solutiilor 

rezolvării acelor aspecte care 

obstrucţionează, în final buna 

desfăşurarea a actului de justiţie, 

dar si a misiunilor incredintate 

expertului contabil judiciar. 
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FILIALA CECCAR BOTOSANI 
 

  PARTENER  DE INCREDERE AL INVATAMANTULUI LICEAL ECONOMIC BOTOSANEAN - Pentru 

Filiala CECCAR Botosani saptamana 7 – 13 aprilie 2014 a fost dedicata activitatilor derulate in parteneriat cu 

Colegiul economic ”Octav Onicescu” Botosani in cadrul saptamanii ”Scoala altfel”. Daca marti 8 aprilie 2014 

presedintele filialei dl. Viorel Alexandru s-a deplasat la colegiul economic unde, pe parcursul a 3 ore,  le-a 

vorbit elevilor claselor a XI-a despre rolul si importanta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

din Romania in gestionarea profesiei contabile precum si despre etica profesionala in furnizarea serviciilor 

contabile, joi 10 aprilie 2014 a fost randul elevilor claselor a – XII-a de a fi oaspetii filialei. Aproximativ 50 de 

elevi din clasele terminale - profil economic, organizati in doua grupuri, insotite de cadre didactice de la catedra 

de contabilitate au fost primiti intr-o vizita de documentare la sediul Fililei CECCAR Botosani. Cu aceasta 

ocazie presedintele filialei Dl. Viorel Alexandru impreuna cu membrii consiliului filialei au facut o prezentare a 

cadrului organizatoric al filialei, conditiilor ce trebuiesc indeplinite pentru obtinerea calitatii de membru 

CECCAR precum si a activitatii membrilor filialei in cadrul CECCAR, un accent deosebit fiind pus pe 

diversitatea serviciilor contabile si conexe ce pot fi oferite de expertii contabili si contabilii autorizati, membrii 

ai Corpului, pe baza liberei initiative. Fiind vorba de elevi ai claselor a XII-a de liceu, potentiali membri 

CECCAR in viitorul apropiat, prin dialogul purtat s-au abordat probleme  avand ca tema centrala de discutii 

”profesia contabila – o profesie de utilitate publica”. Membrii consiliului filialei au sustinut scurte prezentari 

cu referire la valentele practicii contabile in economie si, deasemenea, au formulat raspunsuri la intrebarile puse 

de elevi. Un interes deosebit in randul elevilor l-au avut prezentarile prin care bilantul contabil a fost definit si 

perceput ca ”produs finit” al muncii profesionistului contabil si cele cu referire la utilizatorii informatiilor 

contabile prin prisma situatiilor financiare, ce dau recunoastere si valoare de utilitate publica muncii 

profesionistului contabil, angajat ori practician.  La finalul vizitei elevii si cadrele didactice si-au exprimat 

dorinta de continuare a unor asemenea actiuni.  Cu ocazia actiunilor si activitatilor derulate, in data de 8 aprilie 

2014  s-a semnat Acordul de parteneriat intre Colegiul economic ”Octav Onicescu” Botosani si Filiala 

CECCAR Botosani, in scopul organizarii de activitati extracurriculare dedicate elevilor.  

 

FILIALA CECCAR BRAŞOV 
 

În data de 10.04.2014, orele 14,00, la sediul filialei Braşov a CECCAR a avut loc o întâlnire a 

membrilor Grupului experţilor contabili judiciari cu beneficiarii expertizelor contabile judiciare din 

judeţul Braşov. 

Au răspuns invitaţiei filialei majoritatea reprezentaţilor organelor beneficiare, precum şi numeroşi 

membri din grupul experţilor judiciari. 

Întâlnirea comună a fost precedată de o masă rotundă la care au participat preşedintele filialei, domnul 

Nicolae Băjan împreună cu membrii consiliului filialei, directorul executiv , doamna Cornelia Deleanu, 

auditorii de calitate, repectiv doamna Anca-Mihaela Balaban şi Dănilă Dănilă, iar din partea instituţiilor 

beneficiare a participat preşedintele Tribunalului Braşov, judecător Alina Nicoleta Mioc care a reprezentat şi 

Curtea de Apel Braşov, domnul Sorin Vasilache - procuror şef secţia urmărire penală în cadrul Parchetului de 

pe lângă Curtea de Apel Braşov şi domnul comisar Sofronie Costin din partea IPJ Braşov – Investigarea 

fraudelor. 

Întâlnirea a avut ca principal obiectiv menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între 

conducerea filialei Braşov şi reprezentanţii la cel mai înalt nivel al instanţelor de judecată din judeţul Braşov. 

Totodată, a fost un bun prilej de a scoate în evidenţă rolul şi importanţa CECCAR, organismul profesional care 
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oferă instituţiilor beneficiare garanţia calităţii rapoartelor de expertiză judiciară din perspectiva de probă 

ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad contributiv la soluţionarea cauzei în care expertiza a fost 

dispusă.  

Ulterior, beneficiarii de expertize s-au întâlnit şi cu membrii grupului experţilor contabili judiciari. În 

deschiderea dezbaterilor, domnul preşedinte Nicolae Băjan, a urat bun venit participanţilor şi a subliniat 

importanţa acestei întâlniri atât din perspectiva îmbunătăţirii activităţii experţilor contabili care efectuează 

rapoarte de expertiză contabilă judiciară, cât a actului de justiţie, precum şi pentru menţinerea imaginii de înalt 

profesionalism a organismului CECCAR. 

 

Din partea organelor 

beneficiare au luat cuvântul 

toţi invitaţii care au  subliniat 

buna colaborare pe care 

instituţiile pe care le 

reprezintă o au cu filiala 

CECCAR Braşov , cu 

membrii acesteia, precum şi 

calitatea lucrărilor executate 

de aceştia şi nu în ultimul rând 

ajutorul real pe care il aduc 

lucrările executate în 

realizarea actului de justitie.  

Dezbaterile au 

abordat aspecte concrete 

privind colaborarea experţilor 

contabili judiciari cu instanţele 

de judecată, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii 

rapoartelor de expertiză 

contabilă judiciară. 

 

Principalele aspecte 

rezultate din discuţii sunt 

redate mai jos, grupate pe 

categorii de probleme: 

I. Formularea 

obiectivelor 

În general obiectivele 

expertizei sunt încuviinţate de 

către instanţe aşa cum au fost 

formulate de către părţile din 

dosar. Multe obiective nu sunt 

de competenţ experţilor 

contabili; solicită experţilor 

contabili încadrări juridice sau 

sunt neclare, nenumerotate cu 

greşeli de formă sau fond. Propunerea reprezentantei Tribunalului este ca în toate cazurile în care experţii 
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contabili numiţi au nelămuriri în legătură cu modul în care au fost formulate obiectivele, trebuie să solicite 

instanţelor în cauză, prin adresă scrisă, explicaţii lămuritoare cu privire la acestea. Expertul trebuie să aibă în 

vedere că instanţa de judecată nu poate cenzura obiectivul formulat de către parte, dar el trebuie să trateze 

fiecare obiectiv prin prisma raţionamentului său profesional, străduindu-se să formuleze o opinie cât mai 

obiectivă şi neutră faţă de părţile din dosar.  

II. Formularea obiecţiunilor 

Există situaţii în care obiecţiunile formulate nu au legatură cu  obiectivele la care expertul a răspuns în 

raportul iniţial, acesta fiind nevoit să facă o nouă documentare, în condiţiile în care i se pune în vedere să 

efectueze lucrarea  fără plata unui onorariu suplimentar.Propunerea  reprezentantei Tribunalului este ca în 

situaţia când expertul constată că obiecţiunile formulate nu se referă la obiectivele iniţiale ale expertizei, 

acesta este îndreptăţit să formuleze o adresă către instanţa de judecată prin care să explice acest fapt şi să 

solicite instanţei aprobarea unui onorariu suplimentar, motivat de volumul de muncă necesar pentru 

formularea raspunsurilor. 

III. Numirea experţilor contabili 

Numirea  experţilor contabili în cauzele civile se face fără să se ţină cont de specializările la care aceştia s-au 

înscris. În aceste situaţii experţii fie solicită înlocuirea, fie întocmesc rapoarte necorespunzătoare, ambele 

situaţii conducând la prelungirea termenelor de soluţionare a cauzelor. Reprezentanta Tribunalului precizează 

că în prezent procedura de numire a experţilor uzitată de către instanţele de judecată impune ca judecătorul de 

şedinţă să solicite unei persoane din sala de judecată să aleagă un numar din lista experţilor. Această 

procedură nu asigură certitudinea că expertul ales în acest fel a optat pentru specialitatea expertizei de 

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

experţii cu toate specializările. Se va ţine cont şi de acest aspect, iar numirea expeţilor se va face pe cât 

posibil şi cu respectarea specializării. 

IV. Cuantumul avansurilor şi plata onorariilor 

Există nemulţumiri ale experţilor în legătură cu cuantumul mic al avansurilor aprobate pentru efectuarea 

expertizelor. În majoritatea cazurilor acestea nu acoperă cheltuielile de citare a părţilor şi de deplasare pentru 

documentare. 

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

parţilor, să diminueze onorariile solicitate prin decont fără să se facă o corelare justă a onorariilor cu volumul 

de muncă şi complexitatea lucrărilor şi fără ca experţii să fie consultaţi. 

Unii experţi contabili reclamă că au întocmit rapoarte de expertiză contabilă judiciară, iar în cazurile în care 

acestea nu au fost favorabile părţilor care le-au solicitat au refuzat plata, expertul contabil rămânând fără 

onorariu în cauza respectivă. 

O altă problemă des întâlnită este încadrarea greşită a suplimentului de expertiză ca şi obiecţiuni şi neplata 

onorariului suplimentar aferent. Preşedinta Tribunalului menţionează că judecătorul nu are cunoştinţă, în 

momentul numirii expertului, despre complexitatea lucrărilor de efectuat pentru realizarea raportului de 

expertiză şi recomandă experţilor contabili ca, după luarea la cunoştinţă despre conţinutul dosarului cauzei, să 

încunoştiinţeze în scris, motivat şi fundamentat, un onorariu provizoriu  estimat şi un termen  aproximativ de 

relizare a lucrării dispuse, pentru ca instanţa să informeze părţile în timp util, astfel încât să nu se mai ajungă 

la cazuri în care expertul nu-şi poate încasa onorariul pentru munca depusă.  

Alte probleme semnalate sunt: 

- Spaţiile destinate studierii dosarelor la arhiva instanţelor nu asigură condițiile optime pentru realizarea unei 

documentări corespunzătoare a experţilor, atât sub aspectul incintei alocate, cât şi al atmosferei de linişte şi 

concentrare absolut necesare. Doamna judecător precizează că va avea în vedere şi acest aspect, doar că nu 

vede o rezolvare imediată a situaţiei, deoarece nu există alt spaţiu care poate fi amenajat pentru studierea 

dosarelor. 
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- Lipsa datelor de contact ale părţilor din dosarele instanţelor 

- Termene de amânare prea scurte date de către instanţe, astfel că experţii judiciari nu au timpul fizic necesar 

studierii dosarului şi întocmirii expertizei, aspect ce conduce la multiple amânari. 

În cuvantul său de încheiere, doamna preşedinte judecător Alina Nicoleta Mioc a mulţumit membrilor 

filialei pentru colaborare, a reţinut plângerile şi propunerile acestora şi a promis că va întreprinde toate 

demersurile în vederea îmbunătăţirii activităţii de expertiză contabilă judiciară la nivelul organelor beneficiare. 

De asemenea, a sugerat conducerii filialei organizarea unei întâlniri de lucru şi cu Baroul Avocaţilor din 

Braşov. Domnul preşedinte mulţumeşte tuturor invitaţilor pentru participare şi asigură membrii că se vor 

întreprinde şi din partea filialei demersuri care să ajute experţii judiciarii în activitatea desfăşurată. 

În continuarea întâlnirii, auditorul de calitate Balaban Anca prezintă succint principalele modificări la 

Codul de procedură civilă şi penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă judiciară. De asemenea, a 

fost subliniată importanţa respectării prevederilor Standardului nr 35 referitor la programarea lucrărilor în 

susţinerea notei de evaluare de către instanţă şi obligativitatea stabilirii unui program comun de realizare a 

misiunii în situaţia în care sunt numiţi mai mulţi experţi parte în aceeaşi cauză, deoarece din practică s-a 

constatat că cele mai multe opinii separate apar ca urmare a faptului că experţii nu efectuează în acelaşi timp 

cercetarea şi documentarea prealabilă. 

Participanţii au salutat iniţiativa filialei Braşov de a organiza o astfel de întâlnire în care au avut prilejul 

de a discuta deschis despre realele probleme din activitatea de expertiză, având convingerea că multe aspecte 

semnalate vor fi eliminate. 

 

 

FILIALA CECCAR CĂLĂRAŞI 
 

 

 În data de 10 aprilie 2014, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi a avut loc o întâlnire cu elevii 

Colegiului Economic Călăraşi însoţiţi de doamna profesoară Panait Mioara.  

Cu această ocazie domnul director executiv Coman George   a prezentat elevilor condiţiile privind 

accesul la profesie şi precizări privind campania “Curăţenie de primăvară, campanie ce se va realiza cu 

Colegiul Economic Călăraşi  şi menţionată în scrisoarea de intenţie adresată Primăriei Călăraşi. 

În final, elevii Colegiului Economic au vizitat standul de carte C.E.C.C.A.R. expus permanent la sediul 

filialei.  
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FILIALA CECCAR CARAS-SEVERIN 
 

Cuvantul de ordine in activitatea filialei din luna aprilie a fost : PROMOVARE IMAGINE 

MEMBRI 

Actiunea a fost derulata de catre membrii Consiliului filialei : dl. Rada Danut-presedinte, d-na Azap 

Mihaela si d-na Andres Solomia-membrii si d-na Pintea Lidia, director executiv. 

Intilnirea cu dl. Popa Valentin, director al Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Caras-Severin a avut ca obiectiv principal al discutiei conditiile de infiintare a firmelor cu profil de 

contabilitate. S-a scos in evidenta buna relatie intre cele doua institutii concretizata in informarea reciproca si 

rezolvarea unor probleme, colaborare avuta si pana acum. Filiala a fost felicitata pentru vointa membrilor de a 

alege un presedinte care, prin activitatea sa, sa creasca ritmul ascentent al activitatii filialei. Directorul executiv 

a pus la dispozitia institutiei o lista a membrilor cu viza de exercitare a profesiei pe 2014 mentionind ca 

legitimarea membrilor se face prin carnetul de membru vizat la zi, parafa pe anul curent. De asemenea s-a 

discutat ce implica calitatea de expert contabil membru in grupul expertilor contabil judiciari, precizindu-se 

faptul ca legitimarea membrilor cu aceasta specializare se face cu legitimatia de expert contabil judiciar, pe 

linga carnetul vizat si parafa anuala. Primirea listelor, cu precizarile aferente legitimarii a fost primita cu 

interes, avind in vedere ca o serie de mentiuni solicitate de firme presupun expertizarea unor aspecte legate de 

viata firmei. Presedintele filialei, dl. Rada Danut a solicitat  de a se pune la dispozitia filialei o lista a 

societatilor 

comerciale care au 

optat pentru cod 

CAEN 6920 ca 

obiect principar de 

activitate. 

 

Intalnirea ce 

a avut loc la Camera 

de Comert Industrie 

si Agricultura Caras-

Severin a decurs in 

aceeasi admosfera 

de reintilnire a 

vechilor cunostinte. 

Dl director Petru 

Buzzi a expus 

proiectele de 

promovare a 

firmelor din raza 

judetului, actiunile 

de atragere de 

fonduri pe domeniul 

de agricultura si 

turism, actiuni la care si filiala Ceccar poate sa contribuie. A fost incheiat un protocol de colaborare, de fapt 

reinoit cel incheiat in anul 2010, cu urmatoarele obiective : 

              -sprijin reciproc in realizarea obiectivelor specifice fiecarei parti din protocol 

              -promovarea reciproca a imaginii celor doua entitati in cadrul actiunilor derulate fie in comun 

fie individual 

              -organizarea unor manifestari comune menite sa sprijine mediul de afaceri din judet 

              -informari reciproce cu problematica specifica fiecarei entitati implicate 
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              -schimb de reviste, publicatii de specialitate, etc 

În legătură cu modul de realizare a prezentului protocol, semestrial se va analiza stadiul şi modul de 

îndeplinire a măsurilor propuse care vor fi completate în funcţie de problematica apărută.  

Intilnirea cu d-na Nicola Mihaela, sef al Administratiei Judetene a Finanţelor Judeţene Caras-Severin a 

avut ca tema principala modalitatea de comunicare intre cele doua institutii, statutul membrilor filialei 

functionari publici si activitatea sustinuta a filialei de supraveghere a profesiei contabile si implicit a activitatii 

membrilor sai, din punct de vedere al respectarii normelor si standardelor profesionale. Din partea filialei, 

discutiile au fost purtate de presedinte si directorul executiv. A fost adresata o solicitate de a se pune la 

dispozitia filialei baza de date privind depunerea situatiilor financiare. Filiala a fost asigurata de tot sprijinul 

necesar in actiunea de supraveghere a profesiei contabilie, fiind recunoscut aportul si misiunea CECCAR 

pentru reglementarea profesiei in interesul public.  

 

La intilnirea 

programata cu 

Inspectoratul Teritorial de 

Munca Caras-Severin a 

avut loc cu participarea d-

nei Mihaescu Eugenia 

Florica, inspector sef, dl. 

Cristea Nicolae, inspector 

sef adjunct, iar din partea 

filialei, presedintele dl. 

Rada Danut si directorul 

executiv d-na Pintea 

Lidia. Presedintele filialei 

prezinta scopul intilnirii 

iar directorul executiv 

prezinta protocolul de 

colaborare incheiat in 

anul 2012 cu propunere 

de actualizare cu 

problematica curenta 

derivata din actele 

normative, iar ca mod de realizare a colaborarii cu urmatoarele propuneri : 

Participarea reprezentantilor I.T.M. cu ocazia seminariilor pentru a prezenta pe parcursul aparitiei, a unor 

noi  reglementari interne ale Ministerului Muncii in problematica de interes a profesionistului contabil: 

-schimb de informatii referitoare la persoane care apar ca au semnat situatii financiare cu 

contract partial de munca pentru a fi verificate de catre I.T.M. cu privire la indeplinirea 

conditiilor de angajare si a celor prevazute de Legea 82/1991 actualizata.  

-studierea in comun si analiza posibilitatii modificarii legislatiei muncii cu privire la limitarea 

numarului de ore de munca la contractele cu timp partial/angajat si determinarea de a face 

propuneri. In practica exista angajati cu timp partial la mai  multi agenti economici la care totalul 

timpului partial depaseste timpul legal de munca/ saptamina. 

De comun acord s-a stabilit ca in perioada urmatoare sa se studieze cu atentie de cele doua parti vechiul 

protocol pentru a fi actualizat si adoptat reciproc, impreuna cu masuri de implementare si urmarie. 
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Membrii Consiliului filialei, D-na Azap Mihaela si d-na Andres Solomia au avut intilniri cu un numar 

de 10 oameni de afaceri din raza judetului. In actiunea de promovare a imaginii organismului profesional si 

aportul calitativ adus entitatilor economice de expertii si contabilii autorizati, prin serviciile lor ce sunt atent 

monitorizate de organismul profesional. 

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

diversele activitati ale lunii aprilie.  

Activitatea cu stagiarii a fost indreptata in crearea conditiilor de buna desfasurare a pregatirii 

profesionale ce va avea loc la inceputul lunii urmatoare, contactarea lectorilor, mobilizarea stagiarilor, 

stabilirea temelor de discutii, verificarea respectarii obligatiilor stagiarilor. 
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FILIALA CECCAR CONSTANTA  
 

 In data de 11 aprilie 2014, in sala de curs a filialei, a avut loc masa rotunda cu tema: Fiscalitatea si 

rolul profesionistilor contabili in activitatea IMM-urilor. 

Participanti:    

Invitati din randul administratiei locale: 

 dl Rosu Vasile – consilier in Consiliul local municipal Constanta, membru in Comisia de 

Comert, Servicii, Turism si Agrement; 

Invitati din cadrul AJFP Constanta: 

 dr. ec. Cadar Fuat – sef birou compensari AJFP Constanta si lector abilitat CECCAR pentru 

consultanta fiscala din cadrul programului de pregatire al stagiarilor.  

Invitati din randul IPJ Constanta: 

 comisar sef  Lazaroaia Remulus – ofiter in cadrul Politiei judiciare, Directia de control intern. 

 comisar sef Ciubotariu Maricel – sef serviciu caziere 

Participanti din partea organizatorilor: 

 Conf. univ. dr. Mihu Stefan – presedintele Consiliului filialei Constanta, 

 Membrii Consiliului filialei Constanta, 

 Membrii Comisiei de disciplina a filialei Constanta, 

 Buzoescu Vasile – director executiv filiala  

 Membrii executivului si auditorii de calitate ai filialei 

Invitati: membrii si stagiarii filialei CECCAR Constanta 

Probleme abordate: 

 Rolul organismelor profesionale in viata IMM-urilor; 

 Facilitati acordate de CECCAR pentru tinerii profesionisti contabili inscrisi in Tabloul 

Corpului; 

 OUG 8/2014 – privind modificarea unor acte normative si alte masuri fiscal – bugetare ale 

Codului fiscal, cu precadere cele privind: 

 Ajustarea TVA 

 Obligatiile IMM-lor si a persoanelor fizice autorizate la constituirea, retinerea si 

plata obligatiilor de asigurari sociale. 

La sfarsitul evenimentului, avand in vedere perioada in care acesta s-a desfasurat, si anume postul Sfintelor 

Pasti, cu acordul Consiliului filialei Constanta, a fost organizata si o slujba crestina de sfestanie a filialei pentru 

a veni in intampinarea laturei spirituale a membrilor filialei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprilie 2014,   Nr. 4 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

23                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 8 aprilie 2014 în sala de şedinţă al filialei a 

avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia căruia 

au fost prelucrate 19 acte legislative apărute în perioada 

martie – aprilie ac.   

Un accent deosebit s-a acordat Legii nr. 18/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind 

exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri; Hotărârii nr. 119 din 19.02 2014 

pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind 

sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării 

forţei de muncă respectiv Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deşeurilor – republicată.  

2. Oferta Comercială CERTSIGN -  semnătura electronică  pentru membrii C.E.C.C.A.R. 

În data de 8 aprilie 2014 în sala de şedinţă al filialei, 

reprezentantul CERTSIGN în persoana d-lui Mugur 

Dîlgaru a prezentat oferta Certsign pentru membrii 

CECCAR. Pe lângă facilităţile acordate membrilor pe 

baza protocolului de colaborare d-l Mugur Dîlgaru a 

prezentat cadrul legal, aria de aplicabilitate dar şi o 

simulare practică de semnare şi a răspuns întrebărilor 

adresate de către membrii filialei în legătură cu 

semnătura electronică. 

 

 

 

3. Seminar cu tema „Ultimele modificări ale Codului de Procedură Fiscală” 

În data de 11 aprilie 2014 a avut loc seminarul cu tema „Ultimele modificări ale Codului de Procedură Fiscală”. 

D-na Demeter Eva – membru supleant expert contabil în Consiliul Filialei a prezentat tabelul comparativ al 

Codului de Procedură Fiscală în urma modificărilor aduse OUG nr. 8/2014 aplicabil din 28.02.2014 subliniind 

cele mai importante modificări de procedură fiscală aduse de Ordonanţa de urgenţă, după cum urmează: 

 introducerea înregistrărilor audio-video ca materiale de probă; 

 introducerea ca opţională a certificării declaraţiilor fiscale de către consultanţii fiscali; 

 instituirea de noi obligaţii declarative stabilite in sarcina beneficiarilor de venit stabiliţi în alte state 

membre ale Uniunii Europene; 
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 introducerea unor reguli suplimentare în vederea asigurării unei soluţionări mai rapide a deconturilor de 

TVA; 

 schimbarea procedurii de regularizare si restituire a creanţelor fiscale cu reţinere la sursă; 

 introducerea termenului de 30 de zile pentru notificarea anterioară instituirii popririi; 

 modificarea nivelului dobânzilor de întârziere si reglementarea expresă a situaţiilor în care 

contribuabilul are dreptul la dobânzi de întârziere şi majorarea pragului de materialitate de la 3 milioane 

la 5 milioane. 

4. Curs „Accesarea, utilizare, controlul şi recuperarea  fondurilor europene” 

În 

vederea realizării acţiunilor cuprinse în programul de activitate a Consiliului filialei pe anul 2014 respectiv de 

aplicare a Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă (Standard profesional nr.38) în perioada 

26-27 aprilie 2014 s-a organizat un curs de pregătire profesională cu tema ,, Accesarea, utilizarea, controlul şi 

recuperarea fondurilor europene” având ca lector CECCAR d.-na expert contabil Crenguţa Bodoc. 

Filiala Covasna în cursul anului 2013 a  mai organizat curs cu aceeaşi temă, având un real succes, care a trezit 

interesul membrilor faţă de această disciplină, deschizând orizonturi noi în gândirea profesioniştilor. 

Necesitatea organizării al acestui curs s-a datorat noilor modificări apărute în urma  intrării în vigoare a noului 

program de finanţare europeană 2014-2020. 

Aceste noutăţi apărute a atras modificări şi la Normele de aplicarea a Legii Contabilităţii , Normele OMFP 

3055/2009, astfel după trecerea în revistă a legislaţiei naţionale şi europene s-a pus accent pe etapele şi 

procedurile de control al utilizării fondurilor de finanţare europene, iar în încheiere s-a  trecut la un studiu de 

caz cu înregistrări contabile luând in considerare modificările art.235 . 1 , respectiv 235 ²  la Normele OMFP 

3055/2009, tratament fiscal al TVA şi înregistrări contabile. 

Lectorul fiind foarte bine pregătit, prezentarea teoretică cât şi cea practică a fost de nivel superior ceea ce a 

contribuit la calitatea cursului. În studiile de caz au fost atinse probleme sensibile care nu au fost clare, 

auditoriul fiind foarte mulţumit de răspunsurile primite. 
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FILIALA CECCAR DÂMBOVIŢA 
 

Campania - „Paşaport către valorile profesiei contabile”- o iniţiativă care promovează succesul 

profesional 

 

Fidelă unor construcţii profesionale reprezentative pentru profesia contabilă din România, CECCAR 

FILIALA Dâmboviţa îşi coordonează activitatea bazându-se pe rolul principiilor elementare ale Valorii. Este 

demonstrat că succesul aparţine  profesioniştilor de valoare. Adică, acelor specialişti care îşi dovedesc înalta 

clasă prin capacitatea de a-şi ghida acţiunile bazându-se pe valori morale şi pe aptitudinea de a transmite 

valoare pozitivă asupra mediului înconjurător şi a celorlalţi oameni . Pornind de la acest deziderat de bază, în 

cadrul filialei a fost lansată campania „Paşaport către valorile profesiei contabile”, o iniţiativă care şi-a 

propus ca principal obiectiv, promovarea succesului profesional. 

 

Valorile profesiei contabile se cultivă în perioada de formare prin intermediul şcolii 

Preocuparea filialei faţă de calitatea modului în care se pregătesc generaţiile viitoare de profesionişti 

contabili şi asigurarea „accesului la succes”, s-a materializat în „Protocolul de colaborare” încheierea între 

CECCAR  filiala Dâmboviţa reprezentată prin Preşedinte Ec. Ioana Preda, Fundaţia „Măreţie şi Talent” 

reprezentată prin Preşedinte Ec. Daniela Vulcan şi Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 

„Valahia” din Târgovişte prin Decan Prof. univ. dr. Ion Stegăroiu.  În baza acestui document-cadru, părţile au 

convenit să colaboreze într-un parteneriat în vederea orientării tinerei generaţii  către valorile fundamentale ale 

profesiei contabile, îndrumarea către cariera de expert contabil, orientarea către oportunităţile de formare 

continuă, valorificarea resurselor de învăţare pentru propria dezvoltare, instruirea teoretică şi practică a 

studenţilor, cercetarea ştiinţifică a elevilor şi cadrelor didactice, aplicarea principiilor, normelor şi valorilor 

eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabilă. Provocările lansate 

de un proiect   pe cât de ambiţios, pe atât de responsabil, nu s-au lăsat aşteptate. Săptamâna “Şcoala Altfel” a 

oferit elevilor de la Colegiul economic „Ion Ghica” din Târgovişte, ocazia de a interacţiona cu profesia 

contabilă şi cu mediul universiatar. Doina Leuştean, director executiv al CECCAR filiala Dâmboviţa  a 

prezentat tinerilor avantajele pe care le prezintă profesia contabilă liberală de expert contabil şi modalitaea 

concretă prin care se poate obţine titlul profesional de expert contabil. Totodată, a menţionat deschiderea filialei 

teritoriale a CECCAR pentru a oferi sprijinul necesar celor interesaţi, prin îndrumări permanente şi chiar prin 

punerea la dispoziţie, gratuit, în cadrul punctului de documentare al filialei, a publicaţiilor de specialitate 

recomandate pentru studiu în vederea pregătirii examenului de admitere la stagiu. A mai menţionat că masterul 

profesional şi doctoratul oferă deasemenea posibilitatea accesului la profesia contabilă şi a făcut o trecere în 

revistă a valorilor care conferă autenticitate şi unicitate profesiei contabile, invitând tinerii să viziteze filiala din 

str. Gimnaziului, unde orice vizitator întâlneşe un mediu prietenos şi foarte bine documentat. Conducerea 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin prodecan conf. univ. dr. Valentin RADU, a salutat iniţiativa Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi de a promova profesia contabilă în rândul elevilor de la Colegiul 

Naţional „Ion Ghica”. Universitatea „Valahia” din Târgovişte, prin Facultatea de Ştiinţe Economice reprezintă 

un partener de încredere, atât pentru CECCAR cât şi pentru Colegiul Naţional „Ion Ghica”, dezvoltarea de 

proiecte  în comun fiind rezultatul acestor parteneriate. Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice a transmis 

totodată, îndemnul către toţi elevii colegiului „I. Ghica” de a nu se opri din pregătirea profesională odată cu 

finalizarea ciclului liceal ci de a continua perfecţionarea prin participarea la studii universitare. Numai aşa, 

fiecare persoană poate acumula competenţe pentru o piaţă inclusivă a muncii, profesia contabilă fiind în 

continuare solicitată în domeniul economic. Oferta educaţională a Facultăţii de Ştiinţe Economice cuprinde 
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programe de licenţă (Contabilitate şi Informatică de gestiune, Management, Finanţe-Bănci, Marketing, 

Administrarea Afacerilor), numeroase programe de masterat şi programe doctorale. Facilităţile oferite viitorilor 

studenţi au în vedere: utilizarea unei baze materiale moderne, burse de diferite categorii, posibilităţi de studiu în 

străinătate, programe de tip work&travel, participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi alte asemenea 

oportunităţi. Parteneriatul continuu cu CECCAR va contribui la creşterea calităţii pregătirii profesionale a 

viitorilor economişti. Luiza Ionescu, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Economice şi expert contabil 

membru al filialei Dâmboviţa a CECCAR, a felicitat elevii  Colegiului “Ion Ghica” din Târgovişte, care odată 

cu înscrierea la acest liceu de profil economic au ales “o cale” frumoasă de urmat în viaţă. A mai arătat că 

mediul economic se transformă permanent, astfel că astăzi putem vorbi de o transformare din complicat în 

complex. În acest context, misiunea profesionistului contabil este una plină de provocări, frumoasă, dar si 

solicitantă. Este nevoie de perseverenţă, disponibilitate, responsabilitate, abilitate profesională. Elevii unui liceu 

cu profil economic au avantajul că la finalizarea clasei a XII-a vor dobândi competente de nivel mediu în 

domeniul economic. Se recomandă continuarea studiilor medii cu studii superioare şi, în acest sens, 

Universitatea Valahia din Târgovişte, prin Facultatea de Ştiinţe Economice, oferă 5 domenii de studii 

universitare de licenţă, una dintre specializări fiind Contabilitate si Informatica de gestiune. De asemenea, 

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă posibilitatea completării studiilor de licenţă cu studii de masterat şi 

doctorat, asigurând astfel un ciclu de învăţământ superior complet tip Bolognia (Licenţa – 3 ani, Masterat – 

2ani, Doctorat – 3 ani). Îndemnul adresat tinerilor este de a continua pe “calea” aleasă, de a folosi oportunităţile 

oferite de CECCAR (Filiala Dâmboviţa le stă oricând la dispoziţie celor interesaţi) şi de Facultatea de Ştiinţe 

Economice din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte. Cristina Poenaru, expert contabil înscris în Clubul 

Tinerilor Experţi Contabili, a avut placerea sa le impartaseasca elevilor ceea ce reprezinta profesia de expert 

contabil pentru un tînăr si avantajele de care se bucura un expert contabil membru CECCAR pe piaţă şi în 

mediul de afaceri autohton. Prezentă la eveniment, Ioana Preda, expert contabil şi preşedinte al Consiliului 

filialei Dâmboviţa a CECCAR, le-a prezentat tinerilor de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgovişte o 

scurtă descriere a activităţii desfăşurate în cadrul cabinetului de contabilitate pe care îl deţine, explicând 

avantajele acestei forme de exercitare a profesiei ca liber profesionist. Deasemenea, a subliniat că  prin 

cunoştinţele de contabilitate pe care le dobândesc urmând cursurile acestui liceu cu profil economic şi 

continuând cu studii superioare în cadrul unei universitati de profil, tinerii vor putea accede la dobândirea 

calităţii de expert contabil în cadrul C.E.C.C.A.R. Vor avea asigurat un loc de muncă sigur în economia 

românească sau îşi vor putea deschide propria afacere prin înfiinţarea unei firme de contabilitate şi expertiză 

contabilă, prin înscrierea în Tabloul Corpului. Pentru a putea exercita această profesie însă trebuie să 

dobândescă cunoştinţe solide de contabilitate şi fiscalitate, să aibă noţiuni economice bine consolidate, să fie la 

curent cu toate modificările în domeniul finaciar contabil şi să urmeze continuu cursuri de perfecţionare a 

pregătirii profesionale. Evenimentul s-a încheiat printr-un schimb de idei constructiv, conducerea filialei 

Dâmboviţa a CECCAR informându-se direct de la fiecare elev, cu privire la pasiunile, atracţia şi orientarea lor 

către o profesie viitoare.     

 

Stagiul profesional adaugă valorile bunelor practici profesionale 

Propunerile stagiarilor filialei privind completarea pregătirii tehnice şi deontologice conform 

Regulamentului de stagiu şi procedurilor CECCAR, prin simularea unor practici contabile conforme cu 

activităţile concrete ce se desfăşoară în cadrul cabinetelor, a mobilizat  conducerea filialei, determinând-o ca în 

baza recomandărilor Conducerii Corpului, să implementeze un sistem adiacent de pregătire practică. Astfel, 

cumulând o experienţa practică privind misiunea de expertiză contabilă judiciară, cu înţelegerea şi însuşirea 

normelor etice şi profesionale elaborate de CECCAR şi cunoaşterea suficientă a culturii utilizatorilor serviciilor 

contabile, filiala a simulat studii de caz din activitatea concretă,  de fiecare zi, a unui profesionist contabil având 

un angajament în misiunea de expertiză contabilă. Au fost simulate situaţii obişnuite sau de criză care provoacă 

dileme profesioniştilor contabili debutanţi, s-au explicat raţionamente profesionale, s-au prezentat modele de 

practici şi comportamente, s-a interacţionat în cadrul unor grupe de lucru iar stagiarii  au fost angajaţi activ în 

jocul de întreprindere gestionat prin intermediul studiilor de caz. Entuziasmul  stagiarilor a fost împărtăşit  atât 

la finalul întâlnirilor de la sediul filialei cât şi prin intermediul mesajelor favorabile primite prin intermediul  

membrilor activi ai filialei. Stagiarii au îmbrăţişat cu mare deschidere propunerea directorului executiv al 
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filialei ca pe viitor „dilemele” să-şi găsească soluţiile în cadrul unor grupe de lucru formate din stagiari şi 

practicieni experţi contabili. Lista experţilor contabili activi, cu disponibilitate în organizarea  acestor acţiuni la 

sediul filialei este în continuare deschisă, filiala constatând cu mare bucurie şi satisfacţie faptul că, membri ai 

filialei cu o experienţă între 5 şi 10 ani şi-au anunţat din proprie iniţiativă disponibilitatea de a sprijini acest 

demers profesional. Este acesta un  argument în plus că, atunci când lucrurile se îndreaptă într-o direcţie 

favorabilă, informaţiile diseminează cu rezonanţă maximă iar valorile autentice capătă dimensiuni  şi sensuri 

convergente deschiderii către noi valenţe profesionale.        

 

Educaţia continuă şlefuieşte valorile profesionale, deschizând noi orizonturi performanţei şi 

succesului profesional           

Pentru a asigura cerinţele de educaţie continuă conform exigenţelor profesiei globale, filiala Dâmboviţa 

a organizat pentru membri filialei şi profesionişti contabili din economie, un ansamblu de acţiuni educative 

destinate dezvoltării culturii profesionale.  

În cadrul celor două cursuri organizate pe domeniul „Expertiza contabilă”, un număr de 54 de 

practicieni organizaţi pe grupe de lucru cuprinzând experţi numiţi şi experţi parte, au pus în aplicare bunele 

practici ale demersului profesional implicat de soluţionarea unor obiective stabilite conform practicilor din 

activitatea curentă. Schimbul profesional de idei şi judecăţi de valoare a contribuit în egală măsură la 

aprofundarea unor concepte ştiute şi aplicate dar şi la consolidarea unităţii dintre membrii filialei, climatul de 

lucru fiind unul prietenos, colegial, emanând rafinamentul şi excelenţa profesională care domină întregul 

spectru relaţional al comunităţii profesioniştilor contabili din România. 

Cursul organizat pe domeniul „Standardul profesional nr. 35” a oferit membrilor filialei posibilitatea 

aprofundării conceptelor şi practicilor profesionale derivate din modificările legislative  privind expertiza în 

cazurile penale. Grupaţi în echipe  de lucru similare practicilor contabile de fiecare zi, cei 25 experţii contabili 

judiciari participanţi, au identificat situaţii, speţe, 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 a răspuns prompt solicitării profesionştilor contabili care aplică IFRS în activitatea de la locul de 

muncă, organizând cursul pe domeniul „Standardele Internaţionale de Raportare Financiară”. Aspectele 

practice dezvoltate au trezit interesul unui număr de 28  experţi contabili şi contabili autorizaţi   care au avut 

posibilitatea să adreseze întrebări şi să  schimbe idei care să contribuie la clarificarea şi uniformizarea 

raţionamentelor profesionale.     

Importanţa şi necesitatea implementării unui sistem riguros de control al calităţii în cadrul cabinetelor 

profesioniştilor contabili experţi contabili şi contabili autorizaţi, rolul şi semnificaţia reglementărilor legale şi 

profesionale,  modelul unui manual de control al calităţii, au fost câteva dintre abordările care au reconfirmat 

cunoştinţele profesionale ale unui număr de 30 membri activi ai filialei, care au participat la cursul organizat pe 

domeniul „Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă”.   

Recentele modificări ale legislaţiei, profesional prezentate în cadrul cursului organizat pe domeniul 

„Contabilitatea instituţiilor publice”, au captat atenţia unui număr de 33 participanţi, membri ai filialei şi 

profesionişti contabili din economie, cu precădere instituţii publice.  Acţiunea a confirmat încă odată că, atunci 

când intervine educaţia, etica şi calitatea, nu există graniţe sau constrângeri care să limiteze colaborarea dintre 

CECCAR şi mediul economic sau social, în spiritul celor mai performante practici profesionale.   

Seminarul profesional cu tema „Aspecte privind închiderea exerciţiului financiar 2013 şi noutăţi 

legislative la 01.01.2014” a reunit un număr de 21 membri CECCAR, profesionişti contabili din economie, 

stagiari ai filialei. Practicienii în domeniul contabilităţii au devenit astfel beneficiarii unor informaţii actualizate 

privind modificările legislative de ultimă oră care privesc obligaţiile contribuabililor.    
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Întâlnirile de lucru şi mesele rotunde cu temele „Evaluarea clientului-între concept şi demers practic 

în cadrul cabinetului”, „Importanţa manualului de politici contabile”, „Auditul de calitate în domeniul 

serviciilor contabile-obiective şi principii”, „Contribuţiile auditului de calitate în domeniul serviciilor 

contabile la buna organizarea a cabinetelor şi la perfecţionarea metodelor de lucru”, la care au fost 

prezenţi  42 participanţi,  completează aria preocupărilor CECCAR în ceea ce priveşte cunoaşterea şi legătura 

permanentă cu problemele care preocupă comunitatea profesională şi de afaceri.      

Pentru a se manifesta  cu amplitudinea  valorilor specifice unui partener fidel al mediului economic, 

social, profesional şi de afaceri, filiala colaborează îndeaproape cu toate instituţiile de pe plan local. Rezultatele 

parteneriatului dezvoltat între CECCAR filiala Dâmboviţa cu Administraţia Finanţelor Publice Dâmboviţa, 

sunt concretizate într-un circuit informaţional organizat pe principii profesionale, membrii filialei Dâmboviţa 

primind permanent prin intermediul poştei electronice, informaţii contabile şi fiscale furnizate din surse 

autorizate.  

Valorile profesionale dobândite şi dezvoltate  pe întreaga perioadă de viaţă activă în profesie, fac 

din experţii contabili şi contabilii autorizaţi membri CECCAR, exemple demne de urmat de către 

întreaga societate românească. Filiala Dâmboviţa îşi aduce aportul alături de celelalte filiale teritoriale ale 

CECCAR, la promovarea educaţiei, eticii şi calităţii, drept comandamente fundamentale ale profesiei 

contabile şi  căi sigure pentru atingerea succesului profesional care contribuie la creşterea bunăstării 

generale a societăţii.      

 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 
 

In baza Protocolului de 

colaborare încheiat pe data de 

4.07.2011 între C.E.C.C.A.R. şi 

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, 

filiala a luat măsuri de mediatizare a 

lucrărilor profesionale efectuate de 

membrii Corpului în rândul 

participanţilor la Târgul naţional de 

îmbrăcăminte, încălţăminte şi 

marochinărie CONTEX, organizat de 

Paşti, la care au participat 

reprezentanţi şi administratori ai 

societăţilor comerciale de profil din 

judeţul Dolj şi din ţară. 

Târgul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 

Craiova, în perioada 9 - 13.04.2014. 

Pe timpul desfăşurării târgului a fost expus un roll-up cu menţiunile: 

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

- sloganul „NU ŞTIŢI CUM SĂ CONTRACARAŢI EFECTELE CRIZEI? ADRESAŢI-VĂ UNUI 

EXPERT CONTABIL MEMBRU C.E.C.C.A.R.” 

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

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

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

- În perioada 25 - 26 aprilie 2014 a avut loc la sediul filialei CECCAR Giurgiu un curs cu tema 

Instrumente financiare –I.F.R.S. Lector al cursului a fost d-nul profesor Caloian Florentin. La curs au participat 

un număr de 46 de membrii ai filialei. Cursul a fost interactiv şi a atins toate subiectele ridicate de către cei 

prezenţi. 

- În data de 29 aprilie 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:  

- Situaţii financiare trimestriale şi raportări financiare lunare; 

- Depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a raportărilor financiare lunare; 

- Precizări privind dezvoltarea în analitice a conturilor sintetice prevăzute în anexa nr. 2, aprobată prin 

Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013; 

- Anexa la normele metodologice (anexa 41 la situaţiile financiare); Corelaţii între formularele de situaţii 

financiare pentru sectorul administraţia publică; 

- Corelaţii între formularul Bilanţ (cod 01) şi formularul Contul de rezultat patrimonial ( cod 02);  

- Corelaţii intre formularele de situaţii financiare pentru sectorul Administraţia Centrală (1311); 

- Corelaţii în cadrul formularului anexa 35 b Situaţia activelor fixe neamortizabile (cod 29); 

- Corelaţii intre formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Administraţia Locală (S1313); 

- Corelaţii intre formularele de situaţii financiare pentru subsectorul Asigurări Sociale (S1314); 

 

 

FILIALA CECCAR GORJ 

În luna aprilie filiala s-a axat pe organizarea de acţiuni educative din domeniul resurselor umane. Astfel 

că am organizat cursul de pregătire profesională pentru membri cu tema ,,Analiza legislatiei privind litigiile 

de muncă, asigurările şi protecţia socială” care a fost susţinut de dl. lector univ. dr. Rapcencu Cristian. 

Dezbaterile au fost legate de obligaţiile fiscale datorate atât de persoanele fizice salariate, cât şi de persoanele 

fizice autorizate. A fost analizată şi legislaţia privind litigiile de muncă, precum şi modul în care afectează 

aceasta activitatea desfăşurată de agenţii economici în raporturile lor cu salariaţii. În ultima parte a cursului s-au 

dezbătut probleme legate de veniturile realizate de zilieri sub forma remuneraţiei zilnice. S-a explicat modul de 

calcul şi reţinerea impozitului pe venit, dar şi obligaţiile ce decurg din calitatea de zilier şi de beneficiar al 

lucrărilor acestora şi formularele ce trebuiesc depuse în acest sens. 

 La începutul acestei luni membrii consiliului filialei au organizat o masă rotundă la care au fost invitaţi 

reprezentanţi ai AJOFM Gorj şi ai mediului de afaceri din judeţ. Scopul întrunirii a fost stabilirea unei 

colaborări cu rezultate pe termen lung, cu implicarea instituţiilor de învăţământ şi a autorităţilor publice. S-a 

analizat posibilitatea derulării unor programe de calificare în vederea dezvoltării competenţelor profesionale 

pentru persoanele aflate în evidenţa AJOFM Gorj. În cadrul discuţiilor s-a analizat posibilitatea încheierii unui 

parteneriat astfel încât pe viitor să se acopere locurile de muncă ofertate, cu persoane din rândul şomerilor cu 

studii superioare din domeniul contabil. Se încearcă găsirea de soluţii pentru combaterea şomajului în rândul 

tinerilor, dar şi pentru diminuarea sau chiar eliminarea discriminării persoanelor care au depăşit vârsta de 45 de 

ani aflate în căutarea unui loc de muncă. În aceste circumstanţe propunerile venite din partea ambelor părţi 

implicate în discuţii au vizat specializarea şomerilor cu studii superioare astfel încât să se micşoreze 

dezechilibrul dintre cerere şi ofertă. Accentul s-a pus pe formarea unei generaţii de tineri capabili să dezvolte 
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creşterea performanţelor în domeniu contabil, prin transferul de activităţi şi cunoştinţe către angajator prin 

oferirea de servicii de înaltă calitate. Totodată s-a propus participarea pe plan local la târgurile de joburi, dar şi 

creearea unui eveniment sub forma unei întâlniri informale, în care cei prezenţi din rândul şomerilor să aibă 

oportunitatea de asistenţă şi informare, iar cei care aspiră la statutul de expert contabil să găsească răspunsuri şi 

consiliere pe probleme care reprezintă oportunităţi profesionale. Se va avea în vedere crearea unei reţele de 

comunicare, de informare şi de schimb de experienţă pentru o carieră în domeniul contabil.   

 La sfârşitul lunii aprilie, preşedintele filialei Gorj, dna. Somnea Mariana, împreună cu directorul 

executiv dna. Bondoc Anuţa, au avut o întrunire cu tinerii profesionişti contabili aflaţi pe parcursul primilor ani 

de activitate profesională, ocazie cu care au ţinut să-i felicite pentru decizia bună pe care au luat-o aceea de a-şi 

desfăşura activitatea în mod profesionist şi de a face parte dintr-un organism care promovează înaltele valori ale 

profesiei contabile. Li s-a vorbit acestora despre obiectivele C.E.C.C.A.R., despre modul în care se doreşte 

urmărirea ideilor de bază, despre cum să contribuie la conştientizarea valorii şi importanţei brandului de expert 

contabil, creşterea respectului faţă de profesia de expert contabil şi inocularea sentimentului de mândrie ca 

viitor practician. Doamna Preşedinte s-a arătat dispusă în sprijinirea acestora şi găsirea unei strategii care să îi 

ajute să îşi găsească mai uşor un loc pe piaţa serviciilor. Totodată li s-a cerut acestora ca efortul de promovare a 

imaginii cabinetelor tinerilor profesionişti, să fie unul bilateral, iar ideile de promovare şi marketing venite din 

partea acestora, vor analizate şi puse în practică. 

  

 

 

 

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

 

Corpul Expertilor 

Contabili si Contabililor 

Autorizati din Romania – Filiala 

HARGHITA a organizat în 

perioada 31 martie-3 aprilie 

2014 curs de pregătire 

profesională in cadrul PNDPC. 

În cele 40 de ore de curs au fost 

abordate teme la următoarele 

discipline: IFRS Tratamente 

contabile şi fiscale-lector 

prof.univ.dr. Caloian Florentin, 

Standardul professional nr. 40-

lector director executiv Popa 

Aved Marta Csilla şi Doctrina şi 

deontologie profesională- lector 

Kanyaro Ivan.  Locul de 

desfăşurare a cursului a fost Sala 

de curs ”George Bariţiu” al  

filialei Harghita. La aceste 

cursuri au participat 94 membri 

ai filialei CECCAR Harghita. La finele acestui curs in baza testului de verificare a cunoştinţelor şi a promovării 

acestuia toţi participanţi au primit certificate de absolvire. 

 

În perioada 29 -30 aprilie 2014 au fost organizate cursuri pentru stagiari în cadrul pregătirii tehnice la 

disciplina Standardul professional 35 – lector director executiv Popa Aved Marta Csilla şi pregătire 
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deontologică –lector Kanyaro Ivan. De asemenea au fost organizate cursuri de pregătire practică la disciplina 

expertiză. La aceste cursuri au luat parte toţi membrii stagiari ai filialei. 

 

Filiala 

Harghita cu ocazia 

sfintelor sărbători 

de Paşte,  în baza 

donaţiilor şi 

sponsorizărilor 

unor membri ai 

filialei,  primite în 

numele Fundaţiei 

„Măreţie şi 

Talent”, a 

organizat vizite  la 

Centrul Social 

Topliţa şi la  

locuinţa protejată 

cămin Sfântul 

Francisc din 

Siculeni. 

Cu această 

ocazie au fost 

daruite copiilor pachete cu dulciuri, jocuri şi cărţi de către membrii sponsori şi  angajaţi ai filialei CECCAR 

Harghita.  

A fost o atmosferă plină de emoţii atât din partea noastră cât şi a copiilor.  

 
Mulţumim membrilor care ne-au ajutat să aducem zâmbete şi bucurii acestor copii nevoiaşi! 
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FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
 

 

                 În data de 4 aprilie 2014, în cadrul unei mese rotunde organizată la sediul Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Hunedoara, conducerea Filialei CECCAR Hunedoara reprezentată de doamna Mornea Maria –

presedinte şi domnul Lungoci Petrică –director executiv, s-a întâlnit cu domnul Marcel Zaharie- Comisar şef de 

poliţie - Adjunct al Şefului Inspectoratului şi cu domnul Nicodim Ioan –procuror şef în cadrul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Hunedoara. Cu acest prilej s-au clarificat mai multe probleme cu care se întâlnesc atât 

beneficiarii expertizelor contabile judiciare cât si experţii contabili în dosarele penale legate de: numirea 

experţilor contabili; formularea obiectivelor; încadrarea expertizelor în categoria expertizelor contabile sau în 

categoria expertizelor fiscale; stabilirea onorariilor; depunerea rapoartelor de expertiză; diferenţa dintre 

obiecţiuni şi completări la raportul de expertiză. Pentru a aplica unitar concluziile desprinse in urma acestei 

întâlniri, s-a convenit ca în perioada următoare să fie reluată tematica discuţiilor cu participarea largă a tuturor 

experţilor contabili judiciari inscrişi în GEJ precum şi a comisarilor pentru investigarea fraudelor din cadrul IPJ 

Hunedoara şi a procurorilor din secţia urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara.   

                   În cadrul protocolului de colaborare încheiat, între Asociaţia Profesională de Mediere a Conflictelor 

Deva şi Filiala CECCAR Hunedoara  în data de 24 aprilie 2014 între orele 15,00 - 16,00 în sala de cursuri a 

Filialei CECCAR Hunedoara, a avut loc o întâlnire între membrii celor două instituţii la care au participat un 

numar de 15 membri CECCAR şi 16 membri APMC.  Având ca moderatoare pe doamna Şortan Eugenia - 

presedinte AMPC şi doamna Mornea Maria - presedintele Filialei CECCAR Hunedoara, discuţiile s-au axat pe 

modul în care cele două organisme pot conlucra pentru înteresele lor comune( promovare, sustinerea activităţii 

specifice, etc), un prim proiect ce poate fi abordat constituindu-l serviciile profesionale pe care membrii 

CECCAR le pot presta mediatorilor pe linia tinerii contabilităţii atât ca persoane fizice autorizate cât şi ca 

persoane juridice. În cadrul întâlnirii a fost dezbătut OMFP 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi 

obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale, 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 toţi contribuabilii persoane fizice. A fost discutată incidenţa 

acestor prevederi asupra sumelor existente în conturile societaţilor comerciale ca şi aport al asociaţilor persoane 

juridice sau persoane fizice.  

             De la ora 16,00 membrii CECCAR prezenţi la întâlnire, s-au constituit într-un workshop avand ca 

moderator de d.na Mornea Maria- presedintele CECCAR Filiala Hunedoara abordând cazuri practice întâlnite 

în expertizele contabile şi despre pericolele pe care le întâmpina expertul contabil atât cel numit cât şi cel 

asistent  privind independenţa. Dl. director executiv Lungoci Petrică în intervenţia sa, a prezentat modul în care 

Standardul profesional nr.35, tratează situaţiile de incompatibilitate şi ce obligaţii le revin experţilor contabili 

atunci când se confruntă cu ameninţări la adresa independenţei. S-a stabilit ca la următoarea întâlnire discuţiile 

să fie axate pe cazuri practice care au ca temă evaziunea fiscală şi probleme legate de aplicarea OMFP 

1898/2013. 
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     FILIALA CECCAR IALOMITA 
 

   În data de 02 aprilie 2014 la sediul filialei Ialomiţa a avut loc  masa rotundă cu tema: 

”Aplicarea în anul 2014 a reglementărilor  legale privind stimularea angajării”, la care a participat în calitate 

de reprezentant al AJOFM Ialomiţa dna.Maria Chesaru- consilier superior în cadrul acestei instituţii, persoana 

care are atribuţii în aplicarea prevederilor Legii 76/2002 precum şi de a promova în rândul angajatorilor 

măsurile legale de subvenţionare a anumitor categorii de persoane. În cadrul întânirii s-au reanalizat prevederile 

legale cu privire la  obligaţia  tuturor angajatorilor  de a comunica locurile vacante  la agenţiile judeţene, 

nerespectarea acesteia conducând la aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea 76/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare. S-a pus accent pe formularistica modificată prin Hotărârea Guvernului 119/19.02.2014, 

precum şi pe termenele în care aceste informări trebuiesc transmise. Un alt punct aflat pe ordinea de zi  l-a 

constituit modul în care angajatorii pot beneficia de subvenţiile acordate în baza Legii 76/2002, subvenţi care 

oferă posibilitatea încadrării persoanelor defavorizate în anumite condiţi şi care pot constituii un sprijin real 

oferit angajatorilor pe o perioadă substanţială de timp în funcţie de tipul de subvenţie la care persoana angajată 

se poate încadra .  
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În cadrul săptămânii ”Şcoala altfel” în data de 09 aprilie s-a desfăşurat  acţiunea cu tema  ” Construiţi-vă 

propria viaţă – începeţi cu cariera- Să facem primii paşi către propria afacere”  la care au participat elevii 

claselor a  a XII-a E  şi a XI-a D din cadrul Grupului Şcolar Al.I.Cuza însoţiţi de dna. profesor Stancu Doina, 

dna profesor Boitan Angelica şi dna. profesor Mihăescu  Mariana. Având în vedere tema pe care am dorit să o 

aducem în atenţia elevilor în acest an, am adresat invitaţia de a participa la această acţiune dlui. Bratu 

Constantin – director al Oficiului Comerţului Ialomiţa  care a prezentat principalele coordonate ale înregistrării 

unei entităţi economice la Registrul Comerţului şi legislaţia specifică. Prezentarea paşilor concreţi pe care orice 

viitor antreprenor trebuie să-i facă pentru înregistrarea propriei afaceri şi modul în care aceştia trebuiesc făcuţi   

Această acţiune a urmărit promovarea CECCAR în rândul tinerei generaţii, consolidarea imaginii de Institut de 

educaţie al CECCAR precum şi de factor extrem de implicat în viaţa socială şi economică a comunităţii.  

      În data de 10 aprilie 2014 în sala de cursuri a filialei s-a desfăşurat seminarul suţinut de dl.Mugur Dîlgaru- 

reprezentant CertSign,   societatea cu care CECCAR are protocol de colaborare şi care acordă reduceri 

substanţiale atât la achiziţionarea iniţială cât şi la prelungirea semnăturii electronice pentru membrii CECCAR.    

Întâlnirea a fost una interactivă în cadrul căreia după prezentarea ariei de aplicabilitate a semnăturii electronice , 

legislaţia specifică, modalităţile concrete de implementare au fost adresate întrebări de către participanţi. 
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Aceştia au dorit să ştie dacă facilităţile acordate membrilor sunt aplicabile şi stagiarilor CECCAR, au dorit să 

ştie dacă această semnătură electronică poate constitui baza aplicării legislaţiei privind arhivarea electronică.  

Au fost adresate întrebări şi cu privire la funcţionarea actuală a relaţiei dintre membri şi furnizorul de servici, 

respectiv timpul de reînoire a semnăturii, perioadă de timp relativ mare în care se reînoieşte această semnătură 

şi care conduce la pierderea unui număr de zile de validitate a vechii semnături în fiecare an, modalitatea de 

criptare a documentelor şi marcarea temporară. Întâlnirea s-a dovedit a fi benefică pentru clarificarea anumitor 

aspecte tehnice specifice.               

         

 

În 29 aprilie s-a desfăşurat masa rotundă cu tema ”Aplicarea legislaţiei privind desfăşurarea activităţii 

zilierilor în contextul modificărilor legislative actuale”. În cadrul acestei întâlniri de lucru cu reprezentanţii 

ITM la care a participat dna . State Aurelia- şef serviciu evidenţa muncii, s-au discutat modificările intervenite 

în legislaţia privind exercitarea de activităţi cu caracter ocazional de către zilieri. S-a pus un accent deosebit pe 

încadrarea activităţilor economice în care se pot utiliza zilieri  conform actualei definiţii prevăzută în Legea 

18/2014 care a modificat legea 52/2011. S-au discutat modificările intervenite în sumele minime care pot fi 

plătite zilierilor, programul de lucru al acestora precum şi cerinţele obligatorii privind securitatea şi sănătatea în 

muncă. S-a prezentat şi noua formă a registrului de evidenţă a zilierilor şi modalitatea prin care agenţii 

economici pot intra în posesia acestora astfel încât până la data de 16 iunie data de intrare în vigoare a 

modificărilor legislative toţi utilizatorii să fie informaţi . 
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FILIALA CECCAR MARAMUREŞ  
 

 

Comisia de dialog social de pe lângă Instituţia prefectului – judeţul Maramureş  

În data de 11 aprilie, în cadrul Palatului Administrativ, a avut loc şedinţa lunară de lucru a Comisiei de 

dialog social de pe lângă Instituţia prefectului – judeţul Maramureş, la care a participat şi preşedintele Filialei 

CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

Şedinţa a avut ca temă: 

- Analiza posibilităţii realizării unor parteneriate între unităţile şcolare cu profil tehnologic şi patronate 

(domeniul auto); 

- Prezentarea unei informări a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

privind modificarea legislaţiei muncii (Mai 2012 – februarie 2014); 

- Adoptarea minutei şedinţei din 14 februarie 2014.  

 

 

La lucrările şedinţei au participat: Rohian Anton – Prefect, Bondrea Alexandru –Subprefect, 

Confederaţia CNSRL Frăţia – Filiala Maramureş, Patronatul din transporturi, reprezentanţi ai serviciilor publice 

deconcentrate, ai confederaţiilor patronale şi sindicale – filiale judeţene, fiind invitaţi şi reprezentanţii 

Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare şi Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie. 

Întâlnire cu absolvenţii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare 

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 claselor a XII-a de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare – 

diriginte prof. Nan Natalia, eveniment ce s-a desfăşurat în data de 24 aprilie 2014 în sala de festivităţi a 

respectivei instituţii de învăţământ.  

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.  

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://maramuresmedia.ro/wp-content/uploads/2014/01/anton-rohian1.jpg&imgrefurl=http://maramuresmedia.ro/tag/anton-rohian&h=259&w=194&tbnid=yZScLefsjAM_VM:&zoom=1&docid=bNjK2tHqukvMoM&ei=5xJiU_rTOsWWyAPXl4GgCQ&tbm=isch&ved=0CHgQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=725&page=2&start=20&ndsp=28
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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. 

  

 
 

În continuare s-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.  

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.  

Elevii prezenţi la această întâlnire au fost deosebit de interesaţi de aspectele şi problemele abordate iar 

în final, după vizionarea materialului în care au fost prezentate specializările existente, condiţiile de admitere şi 

imagini din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, au primit reviste şi ziare din domeniul economic 

oferite gratuit de Filiala CECCAR Maramureş. 

Masa rotundă cu tema „Aspecte privind înfiinţarea, funcţionarea, modificarea actelor constitutive şi 

radierea societăţilor comerciale şi a PFA, II şi IF” 

În data de 30 aprilie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel Constantin 

împreună cu directorul executiv ec. Dan Ioana, au organizat în sala de curs a filialei o întâlnire cu membrii 

filialei şi reprezentanţii Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, ocazie cu care dl. 

Solomon Adrian Dumitru - Director Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş a 

prezentat aspecte referitoare la organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, 

prevederi legale referitoare la înfiinţarea, funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale, precum 

şi noutăţile legislative aduse de Legea nr. 4/2014 pentru completarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea 

activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, şi implicaţiile acestor prevederi legale asupra activităţilor profesioniştilor contabili. 
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În continuarea acestei întâlniri, au fost dezbătute şi discutate, împreună cu membrii GEJ din cadrul 

Filialei CECCAR Maramureş, aspecte privind efectuarea expertizelor contabile referitoare la majorarea 

capitalui social, operaţiuni de divizare, fuziune şi lichidare a societăţilor comerciale. 
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Acţiuni desfăşurate în luna aprilie 2014 

 

- Consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor primite de la aparatul central 

- Participarea la lucrările Conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată Zilei Profesionale a 

Contabilului, organizată la Chişinău în data de 4 aprilie 2014 de către Asociaţia Contabililor şi 

Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP) şi Catedrele „Contabilitate şi audit” şi 

„Contabilitate şi analiză economică” ale Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) 

în parteneriat cu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), cu lucrarea 

„Cooperarea dintre CECCAR şi mediul universitar românesc pentru promovarea profesiei 

contabile” 

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate, în special cele 

legate de efectuarea expertizelor contabile judiciare 

- Participarea în data de 28.04.2014 la şedinţa Completului de Judecată stabilit de Comisia de 

Disciplină a Filialei CECCAR Maramureş pentru reclamaţia formulată de Consiliul Filialei 

CECCAR Maramureş împotriva membruilor Corpului care nu au obţinut viza de exercitare a 

profesiei şi nu au depus Raportul de activitate pe anul 2012, sau desfăşoară activitate fără avizul 

de funcţionare din partea CECCAR   

- Intensificarea supravegherii modului de exercitare a profesiei de expert contabil şi contabil 

autorizat  

- Realizarea în data de 15 aprilie 2014 a unei întâlniri cu d-na Prof. Buda Crina Georgeta – 

Director Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare şi Prof Nan Natalia – Diriginte şi 

profesor coordonator, ocazie cu care a avut loc semnarea Proiectului „Orientarea în carieră” – 

Proiect derulat cu sprijinul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din 

Baia Mare, semnarea unui protocol de colaborare între CECCAR – Filiala Maramureş şi CENT 

Baia Mare având ca obiect participarea elevilor clasei a XII-a D la întâlnirea de la sediul 

CECCAR şi la campania „Educaţie pentru curăţenia oraşului tău” din luna mai 2014 şi 

transmiterea volumului „Cartea manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a 

Contabilului Român, ediţia 2013” 

- Organizarea activităţii de stagiu în sistem colectiv şi evaluarea stagiarilor 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
 

 În perioada 23.04.2014-24.04.2014 a fost transmis membrilor CECCAR prin email mesajul “Noutăţi 

legislative”, care cuprinde un număr de 5 acte normative publicate în luna martie şi aprilie 2014 în Monitorul 

Oficial, respectiv: nr.188/17.03.2014, nr.251/08.04.2014, nr.270/11.04.2014, nr. 274/15.04.2014, 

276/15.04.2014; 

 În data de 29.04.2014 a avut loc întâlnirea de lucru între reprezentanti ai AJFP Mehedinţi şi membrii 

CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate modificările legislative în domeniu aduse prin :  

 O.M.F. nr.544/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 270/11.04.2014 

 O.M.F. nr.79/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 70/29.01.2014; 

 O.P.A.N.A.F. nr. 530/2014, publicat în Monitorul Oficial nr.247/07.04.2014 
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De asemenea în cadrul întâlnirii a fost prezentat punctul de vedere al AJFP Mehedinţi privind modul de 

soluţionare a 3 cazuri practice transmise, în prealabil, la filială de membrii C.E.C.C.A.R.  

 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 exectutiv al filialei, d-na Filip Mirela-auditor de calitate, domnul Dumitrescu Serju - şef birou 

stagiu şi dezvoltare profesională continuă şi un număr de   20 membri. Întâlnirea a fost mediatizată de posturile 

locale de televiziune : Tele 2 Drobeta, RTS Severin şi Karisma TV Turnu Severin. 

Dintre noutăţile legislative amintim: 

- publicarea cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale ;  

-modificarea formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de 

venit”; 

-publicarea principalelor aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a 

raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 

Publice; 

Membrii prezenţi la întâlnire au fost mulţumiţi de informaţiile primite, de condiţiile organizatorice şi de 

faptul că filiala vine în întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

 În data de 29.04.2014 la sediul filialei a avut loc întâlnirea cu membrii stagiari privind cursul: 

„Problematica spălării banilor în România”, susţinut de şeful de stagiu şi dezvoltare profesională continuă al 

filialei, d-l Serju Dumitrescu. În cadrul cursului au fost abordate: 

 definiţia evaziunii fiscale, a spălării de bani şi a diferenţelor între cele două noţiuni ; 

 pierderile anuale la nivelul U.E. din evaziune fiscală şi din evitarea plăţii taxelor care se 

ridică la aproximativ 1.000 mld. Euro, conform raportului Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi 

Democraţilor din Parlamentul European, dat publicităţii în luna februarie 2012 de directorul de cercetare a 

taxelor, Richard Murfy. 

 evoluţia evaziunii fiscale în perioada 2001-2012 având ca sursă raportul Consiliului Fiscal 

al României pe anul 2012, dat publicităţii în luna septembrie 2013; 

 structura evaziunii fiscale pe tipuri de impozite şi taxe în anul 2012 care se ridică la 

aproximativ  18,35 mld. Euro, din care cea mai mare pondere o deţine TVA cu aproximativ 11 mld. Euro, 

conform raportului Consiliului Fiscal al României; 

 implicaţiile fiscale în fluxul de numerar pentru operaţiunile de evaziune fiscală realizate de 

un agent economic, prin prisma plătitorului de impozit pe venitul microîntreprinderii, impozitului pe profit şi a 

taxei pe valoarea adăugată; 

 2 cazuri la nivel intracomunitar şi 4 cazuri la nivel naţional privind operaţiuni ce intră în 

sfera evaziunii fiscale şi a spălării de bani; 

 cadru legislativ privind combaterea evaziunii fiscale şi cel privind prevenirea şi combaterea 

spălării banilor; 

 persoanele cu obligaţii de raportare în domeniul spălării banilor şi tipurile de raporte 

întocmite către O.N.P.C.S.B.; 

 autorităţile cu atribuţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor; 

 contravenţiile şi infracţiunile prevăzute în Legea 656/2002, pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor;  

S-a concluzionat că Legea 656/2002, privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, este un act 

normativ de prim rang iar coroborarea acesteia cu prevederile  art. 79^1 din Codul Fiscal, privind impozitarea 

veniturilor cu sursă neidentificată şi aplicarea metodelor indirecte privind veniturile realizate ar  “limpezi” 

lucrurile din economia românească. 
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FILIALA CECCAR MURES 
 

1.  In data de 4,5,6 aprilie s-a desfasurat cursul de Accesarea, utilizarea, recuperarea fondurilor europene cu 

durata de 15 ore si Doctrina si deontologie profesionala cu durata de 5 ore. La acest curs au participat 53 de 

membrii. Lectori au fost: ec. Bodoc Crenguta din localitatea Focsani si Pop Maria. La acest curs au participat si 

stagiarii din evidenta filialei, alaturi de membrii. 

2. In data de 11,12,13 aprilie s-a desfasurat cursul Managementul pietelor de capital cu durata de 15 ore si 

Doctrina si deontologie profesionala cu durata de 5 ore. La acest curs au participat 48 de membrii. Lectori au 

fost: conf.univ.dr. Miricescu Emilian si Pop Maria. S-a transmis invitatie de participare la acest curs si 

stagiarilor. 

3. In data de 24,25 aprilie a avut loc la sediul filialei in sala de curs „Victor Jinga” pregatirea profesionala si 

tehnica a stagiarilor din disciplina Audit, lector invitat Bota Avram Cristina de la Univ. Babes Bolyai Cluj 

Napoca, lector abilitat de CECCAR. 

4. In data de 28,29 aprilie a avut loc pregatirea deontologica a stagiarilor la sediul filialei, lector a fost Pop 

Maria-directorul executiv al filialei. 

5. In data de 16 aprilie 2014 la invitatia directorului executiv al filialei a avut loc un work-shop organizat  

impreuna cu Colegiul Economic „Transilvania” din Tg Mures la sediul filialei, in sala de curs „Victor Jinga”, 

conform protocolului existent. 

Temele dezbatute au vizat: - mediatizarea examenului de acces din 5 -12 octombrie 2014, prezentarea 

Regulamentului de stagiu, posibilitatea de profesare in domeniul financiar contabil; Prezentarea organismului 

profesional CECCAR, rolul expertului contabil in apararea interesului public si accesul la profesia contabila. 

Aceste informatii au fost culese si publicate in revista scolara „Primii pasi in contabilitate” editia III-a care se 

tipareste anual de catre elevii colegiului, sub indrumarea dnei profesor Cilua Mihaela. La aceasta intalnire au 

participat 2 cadre didactice si 16 de elevi – de la Colegiul economic, presedintele filialei, directorul executiv 

alaturi de 7 membrii ai filialei, total 27 participanti. In atasament va transmitem copia articolului din revista 

scolara. 

6. Cu ocazia sezonului de primavara si a apropierii sarbatorilor Pascale sub egida Fundatiei Maretie si Talent si 

Clubul Tinerilor Experti Contabili directorul executiv al filialei a organizat campania „Curatenia de primavara- 

educatie pentru curatenia orasului tau/localitatii tale”, sub deviza: Nu cobori daca ridici (gunoiul) in colaborare 
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cu Scoala Gimnaziala Ibanesti-structura Dulcea, jud. Mures. In data de 12 aprilie (Sambata) cu un grup de elevi 

de la scoala gimnaziala Dulcea am organizat o actiune de curatare a malului raului Gurghiu-Mures pe o 

portiune de cca.500 de metri. Am colectat 50 de saci de cartoane, pet-uri folosite, depunerile de resturi de gunoi 

menajer in albia raului.  

 

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. 
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FILIALA CECCAR SALAJ 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in data de 2 aprilie 

2014 a avut loc întâlnirea lunară cu membrii Corpului EC şi CA unde s-au discutat unele probleme legate de 

ultimele modificari legislative în domeniu dar si proiectul privind investirea profitului în perioada 01.07.2014- 

31.12.2016 precum şi speţe concrete prezentate de către unii membrii care prestează servicii contabile către 

beneficiari. De asemenea, s-au discutat si analizat materialele primite de la Aparatul Central în ultima perioadă. 

 In perioada 8-10 aprilie 2014   au avut loc cursurile de pegătire tehnică pentru stagiarii EC şi CA având 

ca formatori pe d-nii dr. ec. Tamba Alexandru, dr. ec. Borlea Nicolae Sorin şi d-nele dr. ec. Breban Ludovica şi 

d-na ec. Prune Jula Oana. Domnul Preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru a participat la întâlnirea organizată de 

către  Prefectura Judeţului Sălaj la Comisia de dialog social în data de 25 aprilie 2014.  

De asemenea, in data de 15 aprilie 2014 la sediul ITM Sălaj în prezenţa d-nei ing. Luminiţa Nemeş 

Inspector Şef a avut loc întâlnirea lunară conform protocolului încheiat prin care s-a stabilit  ca în data de 15 

mai 2014 la sediul filialei CECCAR Sălaj să se desfăşoare seminarul privind  

modificările apărute privind legislaţia muncii în ultima perioadă cu preponderenţă asupra legii zilierilor. La 

această întâlnire a participat d-na Director executive dr. ec. Breban Ludovica. 

 Pe tot parcursul lunii aprilie 2014 s-a avut în vedere mobilizarea membrilor precum şi celorlalte cadre 

financiar contabile din judeţ la instruirile periodice în vederea menţinerii competenţei profesionale în 

exercitarea profesiei. 

 

FILIALA CECCAR SATU MARE 

 

1. La sediul filialei, in data de 10.04.2014 s-a organizat o masa rotunda cu tema: *Utilizarea fondurilor 

nerambursabile si modalitati de finantare a afacerii*;participantii au fost in numar de 15 persoane. 

   Invitat  a fost: Ratiu Cristian –reprezentant al Of.Terit.pt.Intr.Mici si Mijlocii,care aprezentat Programe cu 

finantare nerambursabila de la Bugetul de Stat in anul 2014;din partea bancii Wolksbank,a participat Blideran 

Daniela,iar din partea Bancii Transilvania a participat Pavel Zan,cei doi prezentind oferte de creditare pentru 

persoane fizice si juridice,in vederea inceperii unei investitii. 

    La aceasta masa rotunda expert contabil,Fogas Paula a oferit informatii despre accesarea unor finantari 

nerambursabile prin intermediul Grupurilor de Actiune Locala din mediul rural,aflate in judetul Satu Mare.Prin 

intermediul acestor GAL-uri se pt accesa masuri privind: Instalarea micilor fermieri,Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de micro-intreprinderi,Incurajarea activitatilor turistice, Formare profesională,informari si difuzare 

de cunoștințe, Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația 

rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale. 
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2. In data de 25.04.2014 in sala de curs a filialei s-a organizat seminarul de fiscalitate,intitulat: *Noutati fiscale 

in anul 2014* care a fost sustinut de d-na lector Berce Magdalena,membrii participanti fiind in numar de 37. 

  In cadrul seminarului s-au prezentat prevederile H.G. nr.77/2014 care aduc modificari la Normele de aplicare 

a Codului Fiscal;OUG nr.8/2014,pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-

bugetare;OMFP nr.256/2014-privind indicele preturilor de consum pe anul 2014;OPANAF nr.225/2014 privind 

procedura de rambursare a TVA pt.pers.neinregistrate in scopuri de TVA in RO,cu sediul in UE;OPANAF 

nr.380/2014 privind procedura de emitere-comunicare a actelor administrative pt.debitorii cu obligatii fiscale 

restante sub o anumita limita;Legea nr.22/2014 –modificari cu privire la asociatii si fundatii;Legea nr.18/2014-

referitoare la modificarea legii zilierilor;OUG nr.14/2014 ref.la acciza pt.combustibil;OMFP nr.544/2014 

privind Carta drepturilor si obligatiilor pers.fizice supuse verif.fiscale;OPANAF nr.491/2014 privind procedura 

de solutionare a D 300 cu optiune de rambursare. 

    Ulterior expunerilor facute de d-na lector Berce Magdalena,membrii au pus intrebari si au solicitat solutii 

pentru diferite 

cazuri care le-au 

intilnit in practica 

profesionala. 
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3.In data de 26.04.2014,la initiativa Fundatiei Maretie si Talent,a Clubului Tinerilor Experti Contabili,tinerii 

din filiala noastra in colaborare cu Organizatia de tineret si Organizatia de femei  P.D.L.Satu Mare,au pus in 

practica campania :*Curatenia de primavara-educatie pentru curatenia orasului tau*. 

   Incepind cu ora 11, in data de 26.04.2014,un numar de 50 de tineri, membri ai filialei impreuna cu 

colaboratorii din celelalte organizatii,au participat la curatarea digului Somes,in special in zona pasajului 

pietonal care duce din centrul orasului spre strandul municipal,ca semn de respect pentru satmarenii care de 

intii mai,doreau sa-si petreaca timpul liber in aceasta zona de agrement. 

   In aceasta campanie s-au impartit 100 de fluturasi continind marca inregistrata a Fundatiei Maretie si Talent: 

*Curatenia de primavara –educatie pentru curatenia orasului tau*si pe parcursul  actiunii s-au purtat sarafane 

inscriptionate . 

    Evenimentul a fost marcat in presa on line- portalsm.ro si la postul local de televiziune Nord Vest TV,prin 

interviul acordat de directorul executiv al filialei- Rodica Gradinar. 
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FILIALA CECCAR SIBIU 
 

În data de 08.04.2014, orele 15.00, la sediul filialei Sibiu a CECCAR a avut loc o întâlnire de lucru între 

conducerea filialei Sibiu şi experţii contabili din grupul experţilor judiciari  Au fost invitaţi să participe în mod 

deosebit experţii contabili nou înscrişi în GEJ şi cei care nu au efectuat până în prezent expertize contabile 

judiciare. 

 La întalnire a participat din partea conducerii filialei doamna Milica Neaga Bardaşu, preşedintele 

Filialei şi auditorul de calitate, doamna Ana Puchianu, precum şi un număr de 28 experţi contabili judiciari, 

înscrişi în Lista de la Ministerul Justiţiei în 

anul 2014. 

Auditorul de calitate a prezentat pe 

scurt cerinţele de formă şi de fond  din 

rapoartele de expertiză contabilă judiciară, 

conform reglementărilor din standardul 

profesional 35 al CECCAR, precum şi 

regulile procedurale de urmat de către fiecare 

expert contabil, rezultate din Codul de 

procedură civilă şi Codul de procedură 

penală, astfel:   

- respectarea întocmai a formei raportului de 

expertiză contabilă judiciară prevăzut în 

standardul profesional 35, cu preluarea 

tuturor paragrafelor nominalizate în capitolul  

I al raportului şi anume: identificarea 

expertului, definirea corectă a părţilor din dosar, descrierea împrejurărilor care au determinat solicitarea 

expertizei, identificarea locului de desfăşurare a expertizei, prezentarea cerinţelor părţilor din dosar aduse la 

cunoştinţă expertului cu ocazia citării acestora şi precizarea termenului de depunere a raportului; 

- analiză riguroasă a stării de independenţă a expertului, anterior acceptarii misiunii, pentru a nu se ajunge la 

situaţii de recuzare din  partea parţilor aflate în  dosarul cauzei 

- studierea atentă a tuturor cerinţelor rezultate din obiectivele expertizei, pentru formularea de răspunsuri 

concrete, punctuale şi obiective 

- iniţierea de corespondenţă scrisă cu instanţa de judecată care a efectuat numirea expertului, de fiecare dată 

când sunt lucruri de lămurit în ceea ce priveşte formularea obiectivelor, obţinerea de documente suplimentare, 

solicitarea unui nou termen pentru depunerea raportului, etc. 

- obligativitatea stabilirii unui program comun de realizare a misiunii, în situaţiile în care sunt numiţi mai mulţi 

experţi în aceeaşi cauză, deoarece din practică s-a constatat că cele mai multe opinii separate apar ca urmare a 

faptului că experţii nu efectuează în acelaşi timp cercetarea şi documentarea necesară realizării raportului de 

expertiză. 

- menţinerea specialităţii pentru care s-a optat pe o perioadă mai mare de timp; în practică se constată că unii 

dintre experţi îşi modifică în fiecare an specialitatea pentru care a optat, neasigurându-le o consolidare a 

cunoştinţelor din acel domeniu; alegerea cu simţ de răspundere a specialităţii în care se doreşte executarea 
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expertizei, corelat cu nivelul de instruire al expertului în acel domeniu, pentru a nu încărca în mod nejustificat 

onorariul din cauza alocării unui număr mare de ore pentru studierea legislaţiei adecvate 

- conştientizarea faptului că raportul de expertiză contabilă judiciară este lucrarea profesionistului contabil cu 

cel mai mare impact asupra utilizatorilor lui, ceea ce determină definirea imaginii publice a expertului în cauză 

-  efectuarea procedurii de citare a părţilor în cauzele civile, şi solicitarea încuviinţării instanţelor de judecată în 

vederea citării părţilor, dacă materialul documentar de la dosarul cauzei nu este suficient pentru formularea 

raspunsurilor la obiectivele expertizei, în cauzele penale 

-  formularea de răspunsuri obiective, bazate exclusiv pe materialul documentar studiat şi atunci când expertul 

contabil este reprezentant al unei părţi din dosarul cauzei 

-      preluarea informaţiilor voluminoase în anexe la raportul de expertiză, cu explicitarea şi interpretarea lor în 

cadrul capitolului II al raportului de expertiză 

 -   evaluarea obiectivă a decontului de onorariu, corelat cu volumul de muncă şi cu gradul de complexitate al 

lucrărilor.   

-   depunerea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară la filiala CECCAR, în vederea auditării, anterior 

termenului stabilit pentru judecată 

-   comunicarea tuturor modificărilor intervenite în datele de identificare ale expertului înscris în lista 

GEJ(nume, telefon, adresa, adresa mail, etc.), pentru a facilita comunicarea cu Biroul Local de Expertize de pe 

lângă Tribunalul Judeţean. 

Au fost prezentate şi modificările din Codul de procedură penală cu incidenţă asupra activităţii de expertiză 

contabilă judiciară, despre care experţii contabili prezenţi au luat cunoştinţă de pe site-ul www.ceccarsibiu.ro. 

În cadrul discuţiilor care au urmat experţii au propus organizarea în perioada imediat următoare a unei mese 

rotunde cu reprezentanţii beneficiarilor de expertize contabile judiciare(Tribunal, Judecătorii, Parchete, Poliţie), 

pentru a cunoaşte cerinţele şi nemulţumirile acestora în domeniul expertizei contabile judiciare. 

   La  finalul întâlnirii, participanţii au apreciat pozitiv iniţiativa filialei Sibiu de a dezbate aspectele de 

interes din domeniul expertizei contabile judiciare cu cei direct implicaţi în această activitate. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceccarsibiu.ro/
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FILIALA CECCAR SUCEAVA  
    

 

     

Activitate semestrul I 2014 

 

  În ziua de 30 ianuarie 2014,  a avut loc întâlnirea lunară cu membrii filialei CECCAR Suceava, 

în sala de şedinţe şi a avut cu tema: ”Modificări fiscale -  O.G. 8/2014 cu privire la modificarea Codului 

fiscal. Aspecte legate de întocmirea şi depunerea declaraţiei 101”.  

  La această întrunire au participat 49 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. 

 

  În zilele de 07 – 09 februarie 2014 s-a desfăşurat, în cadrul PNDPC, cursul de „Doctrină şi 

deontologie profesională”, pentru membrii filialei care nu au participat la un număr de 40 ore de pregătire 

profesională în anul 2013.  

  Lectorul formator al acestui curs a fost dna– Grigore Mona – Luisa, director executiv al filialei. 

 

  În zilele de 07- 09 martie 2014 Filiala CECCAR Suceava, a organizat în cadrul PNDPC, cursul 

de  "IFRS" , la care au fost prezenţi 55 de experţi contabili şi 31 de membri contabili autorizaţi.  

  Lectorul formator al acestui curs a fost doamna Popa Adriana Florina. 

  La sfârşitul cursului s-au completat  Fişe de Evaluare şi s-a susţinut de către participanţi un test 

de verificare. 

 

  În  data de 03 aprilie 2014, în sala de şedinţe a filialei, a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor 

filialei CECCAR Suceava, cu tema:  ”Contabilitate – asigurări; Contabilitate – CAR; Cazuistică 

fiscală şi probleme din activitatea de expertiză contabilă”.  
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  La întrunire au participat 46 de membri, iar din partea filialei au participat domnul preşedinte 

Dionisie Marcan, domnul auditor de calitate Filip Şerban şi doamna director executiv Mona Luisa Grigore.  

  Auditorul de calitate al filialei, domnul Şerban Filip a prezentat pe scurt deficienţele rezultate 

din rapoartele de expertiză contabilă şi a 

subliniat obligativitatea respectării Standardului 

profesional nr. 35, atunci când  întocmesc  

aceste lucrări.  

  

  În zilele de 04 - 06 aprilie 2014 

Filiala CECCAR Suceava, a organizat în cadrul 

PNDPC, cursul de  "Audit" , la care au fost 

participat  96 de experţi contabili. 

  Lectorul formator al acestui curs 

a fost doamna Popa Adriana Florina. 

  În urma analizării  fişelor de 

evaluare, s-a concluzionat că membrii filialei 

au considerat foarte utile informaţiile primite.  

 

  În zilele de 25 -27 aprilie 2014, 

filiala CECCAR Suceava a organizat pentru 

membrii filialei, cursul cu tema „ Accesarea, utilizarea, controlul si recuperarea fondurilor europene”, 

la care au participat 59 de membri. 

  Studiile de caz prezentate de către doamna Dumitru Corina Graziella, lectorul formator al acestui 

curs, au fost conform fişelor de evaluare, pe înţelesul tuturor şi foarte utile în practică. 

 

 

FILIALA CECCAR TIMIS 
 

Filiala  Timis a organizat in data de 10.04.2014 de la orele 16.00 in sala de cursuri a filialei 

INTALNIREA LUNARA CU MEMBRII, avandu-l ca invitat pe dl. Nasz Csaba Bela - presedinte instanta. 

Intalnirea s-a adresat in primul rand expertilor membri GEJ dar si celorlalti colegi . Domnul presedinte a facut o 

prezentare a principalelor modificari la Codul de procedura civila si penala cu impact in activitatea de expertixa 

contabila . 

Au urmat dezbateri in cadrul carora sa urmarit modul de colaborare a expertilor contabili judiciari cu instantele 

de judecata, pentru  a imbunatatii calitatea  activitatii de expertiza contabila judiciara, respectiv a rapoartelor 

intocmite. 

 Discutiile s-au axat pe urmatoarele probleme: 

- Incuviintarea efectuarii unei expertize contabile;   

- Numirea expertilor contabili in dosarele in lucru la instante; 

- Recuzarea, instiintarea si inlocuirea; 

- Stabilirea obiectivelor si comunicarea lor catre expert; 

- Stabilirea onorariilor, a avansurilor si plata acestora ; 

- Formularea obiectiunilor si a suplimentelor de expertiza; 

- Lamurirea sau completarea, efectuarea unei noi expertize.      

 

In perioada  22 – 25.04.2012  s-a desfasurat cursul de dezvoltare profesionala                                       ,, 

ACCESAREA,UTILIZARE,CONTROLUL SI RECUPERAREA FONDURILOR EUROPENE “sustinut 

de catre presedintele filialei dl. Conf. dr. Ovidiu Bunget . La curs au participat 56 membri . 
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FILIALA CECCAR VALCEA 
 

                 In prima jumatate a lunii aprilie 2014, activitatea filialei  CECCAR Valcea a fost extrem de 

laborioasa si diversificata din punct de vedere al intalnirilor cu reprezentantii institutiilor locale si mediul 

academic, astfel filiala poate fi exemplu de Bune practici in CECCAR, confirmand dezideratul - CECCAR 

serveste interesul public! 

                 Chiar in prima zi a lunii, am avut organizata intalnirea expertilor contabili judiciari cu reprezentantii 

Tribunalului si Judecatoriilor din judet. La aceasta intalnire, desfasurata la sediul Tribunalului Judetean Valcea, 

au fost prezenti Presedintele Tribunalului Valcea, sefi ai sectiilor comerciale, civile si penale ai Tribunalului si 

Judecatoriei, iar din partea filialei, Presedintele filialei ec.Cocos Vasile, directorul executiv ec.Valentina 

Cringus si auditorul de calitate ec.Ciutacu Mugurel. Intre expertii contabili judiciari si reprezentantii institutiilor 

enumerate mai sus, s-au purtat discutii constructive, ambele parti venind cu exemple de spete concrete, care in 

urma dezbaterilor putem spunem ca s-au rezolvat sau se vor rezolva in perioada imediata. 

                   Joi 3 aprilie 2014, la sediul filialei s-a desfasurat intalnirea de lucru a expertilor contabili si 

contabili autorizati (total 46)  cu reprezentatul ITM Valcea, avand ca tema:  Modificări în legislaţia muncii. Din 

partea ITM Valcea ne-a onorat cu prezenta – d-na Livia Mariana Drugan – Inspector şef adjunct ITM Valcea, 

pe probleme de resurse umane. 

Întâlnirea a debutat cu precizările făcute de doamna inspector şef adjunct, privind câteva dintre modificările 

intervenite în Codul Muncii, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Penal, la capitolul  “Infracţiuni “: 

- folosirea de către un angajator a mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă; 

- refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor pe relaţii de muncă a documentelor soliciatate în termenul 

menţionat în înştiinţarea cu regim special; 

- obstrucţionarea controlului. 

S-au mai discutat si articolele nou introduse în Cod, în legătură cu suspendarea CIM, încetarea  CIM din motive 

imputabile salariatului; modificările pe Legea dialogului social - toate cererile în aceste cauze se adresează 

Tribunalelor (nu Judecătoriilor); modificări ce vor interveni din data de 17 iunie 2014 pe Legea 52 /2011 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri : 

- persoanele fizice nu vor mai putea angaja zilieri ; 

- vor fi delimitate domeniile de activitate, ca şi cod CAEN, pentru care o PF; PFA; II sau IF  poate angaja 

zilieri ; 

- se modifică Registrul de evidenta al zilierilor. In normele care trebuie sa apara, se preconizeaza 

intocmirea lui electronica, fiind nevoie se semnatura electronica. 

●  încetarea Contractului Individual de Munca; importanţa notificării; motivarea în drept şi în fapt a  Deciziei 

de încetare a CIM; cercetarea disciplinară; radierea sancţiunii disciplinare.   

          Intrebările adresate de membrii nostrii, au facut referire la : 

● încetarea suspendării CIM pentru un angajat la o Întreprindere Individuală a cărei activitate a fost suspendată 

de titularul său înainte de expirarea perioadei de suspendare a contractului angajatului ; 

● lucrul în zilele de sâmbăta, duminică, sărbători legale – compensarea cu zile libere consecutive şi sporuri, 

conform Codului Muncii şi CIM; 

●  notificarea ITM – ului cu privire la orele lucrate noaptea ; 

●  autorizarea ITM-ului când se lucrează pânâ în 14 zile consecutiv. 
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● orele suplimentare – dacă media săptămânală, în patru luni calendaristice , nu depăşeşte 40 ore – nu avem 

muncă suplimentară. 

●  transmiterea Revisal ( termene; modificări la CIM – ce elemente necesită transmiterea , etc). 

              La finalul întâlnirii, doamna Inspector şef a transmis mesajul că „ inspectorii ITM nu bat la poarta 

angajatorilor pentru că sunt croiţi pe amenzi, ci că sunt nenumărate sesizări din partea angajaţilor cu contract 

sau fără contract de muncă ce trebuie soluţionate şi raportate în termene limită, iar, cel mai important este 

faptul că în judeţul Vâlcea s-a făcut o “radiografie clară a angajatorilor” şi se cunosc foarte bine punctele 

unde trebuie acţionat pentru combatere muncii la negru.  (foto) 

 

 

                    La sfarsitul saptamanii, vineri 4 aprilie, a avut loc intalnirea membrilor filialei cu reprezentantul 

firmei CERTSIGN, furnizor de servicii de certificare.  Celor prezenti, reprezentantul CERTSIGN  a prezentat 

firma Certsign,  protocolul de colaborare CECCAR – CERTSIGN incheiat in luna octombrie 2013 -Cadrul 

legal (legea 455/2001, ce reprezintă certificatul digital şi semnătura electronică), care are drept obiectiv 

principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a 

certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice. 

 

              Saptamana 7 – 14 aprilie 2014, a fost saptamana dedicata mediului universitar si liceal local de 

specialitate, denumind-o noi,  CECCAR – Prestigiul unei profesii.  

Actiunile desfasurate in aceasta saptamana, au avut la baza indeplinirea scopului Protocoalelor de colaborare 

incheiate in anii precedenti, pentru a asigura profesionalism la inalte cote celor care aspira la statutul de expert 

contabil sau contabil autorizat, conform cerinţelor de educaţie profesionala continuă. Astfel, marti 8 aprilie, in 

cadrul saptamanii Scoala altfel!, conform prevederilor din Conventia de colaborare incheiata in anul 2012 intre 

cele doua conduceri, am primit vizita elevilor din clasa a XII a Colegiului Economic din Rm.Valcea. Directorul 

executiv al filialei, a prezentat elevilor si cadrelor didactice care i-au insotit, modul de organizare, functionare, 

importanta, necesitatea si recunoasterea nationala si internationala a organismului profesional– CECCAR, dar si 

standardele profesionale, revistele de specialitate, editate de CECCAR si existente la filiala.  

               In baza protocolului de colaborare incheiat in urma cu trei ani, intre Filiala CECCAR Valcea si 

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Contabilitate si Finante Râmnicu Vâlcea si bunelor relatii intre cele 

doua conducerii, asa cum am fost obisnuiti de altfel in fiecare an, am fost invitati de d.na Decan 

conf.univ.dr.Diaconu Elena, sa participam la „Saptamâna portilor deschise“, actiune desfasurata în  perioada 7-

11 aprilie 2014. 

Calendarul manifestarilor din aceasta perioada a fost amplu, cuprinzând manifestari stiintifice si culturale 

dedicate deopotriva tuturor participantilor. Conform programului Universitatii Spiru Haret, miercuri 9 aprilie, 

intre orele 10,00 – 12,00 s-a desfasurat intalnirea reprezentantilor organismelor profesionale de profil cu 

oameni de afaceri,  studenti si reprezentanti ai institutiilor publice locale, Camera de Comert si Industrie 

Valcea, Consiliul Judetean Valcea. 



Aprilie 2014,   Nr. 4 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

52                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

Filiala a fost reprezentata cu succes de conducerea aleasa a filialei dl.Cocos Vasile – Presedinte filiala si d.na 

Diaconu Elena – Vicepresedinte filiala CECCAR Valcea.  

Vineri 11 aprilie in ultima zi, am participat la o expozitie de carte, alaturi de Editurile Umanitas si F.R.M, iar in 

cadrul ceremonie de inchidere a manifestatiei, filiala CECCAR Valcea a primit o onoranta Diploma de merit, 

pentru activitatile desfasurate in cadrul programului “ Saptamana portilor deschise “ 

                       

                            

               

 

      Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitesti, Facultatea Management Marketing în Afaceri 

Economice Rm. Vâlcea, a organizat  în perioada 7- 11 aprilie 2014 sub deviza - Sa continuam sa aflam ce 

inseamna ”Sa stii mai multe, sa fii mai bun! ”, o serie de workshop-uri şi ateliere de lucru cu tema „Alege-ţi 

viitorul”, la care am fost invitati să participam. Astfel, joi 10 aprilie, la sectiunea Contabilitatea – o solutie 

mereu viabila , - Jocuri de intreprindere pentru prezentarea profesiei de contabil-, activitatea, bazată pe 

prezentarea oportunităţilor oferite de meseria de contabil, a fost asigurată de cadrele didactice ce activează la 

Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti, 

FMMAE Rm. Vâlcea si  ec.Valentina Crînguş director executiv filiala CECCAR Valcea. Au fost prezenti 

reprezentanti ai mediului de afaceri, directori economici ai celor mai importante institutii de pe plan local, 

studenti. Cu aceasta ocazie, am prezentat si oferta de carte de specialitate de care dispune CECCAR, am 

distribuit pliante si revista Corpului.  
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     Conducerea filialei, Presedintele ec.Cocos Vasile si directorul executiv ec.Valentina Cringus au primit 

Diplome de Participare, pentru participarea la activitatile organizate de Universitatea ”Constantin 

Brincoveanu” in cadrul programului ”Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” desfasurat in perioada 7 – 11 aprilie 

2014. 

               Presedintele filialei CECCAR Valcea, domnul ec.Cocos Vasile a participat si luna aceasta la sedinta 

ordinara a Comisiei de Dialog social, desfasurata la sediul Prefecturii Valcea in data de 28 aprilie 2014. 

                Respectand PNDPC si tinand cont si de solicitarile membrilor, in perioada 25 – 27 aprilie 2014 am 

desfasurat cursul la disciplina Evaluarea intreprinderii, lector fiind doamna Necsulescu Ecaterina-Presedinte 

onorific CECCAR.     

Cursul s-a desfasurat in conditii foarte bune, sala de curs a filialei devenind neincapatoare dovedind astfel 

interesul membrilor pentru acest curs. 

 

 

 

         Toate aceste actiuni care o sa-si dovedeasca utilitatea si 

eficienta, ne-au mobilizat si mai mult, conducerea atat aleasa cat si 

executiva a filialei, promitand formarea unor profesionisti contabili 

capabili de a furniza servicii de inalta calitate .  
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FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

La invitaţia Camerei de Comerţ, Industrie şi Agriculturã Vrancea, pe data de 3 aprilie 2014, o 

delegaţie din partea filialei a participat la Conferinţa “Dezvoltare Antreprenorialã şi Relaţionare în Mediul 

de Afaceri”. Evenimentul a avut loc în sala de conferinţe a Hotelului Vrancea, din Focşani. Delegaţia filialei a 

fost formatã din preşedintele filialei, directorul executiv şi un membru al Comisiei de Disciplinã. La eveniment 

au participat importante oficialitãţi locale, dintre care amintim: subprefectul judeţului Vrancea, Cristi Valentin 

Misãilã, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ionel Cel-Mare, viceprimarul municipiului Focşani, Tudorel 

Daniel Trofin. 

Pe data de 16 aprilie 2014, preşedintele de onoare al filialei CECCAR Vrancea, domnul Nicolae 

Marin, a participat la întrunirea Comisiei de Dialog Social care s-a desfãşurat în sala de şedinţe a Instituţiei 

Prefectului. În cadrul şedinţei, domnul Cãtãlin Kanty Popescu, prefectul Judeţului Vrancea, a prezentat o 

informare asupra demersurilor iniţiate de Instituţia Prefectului ca urmare a dezbaterilor din cadrul Comisiei de 

Dialog Social din perioada ianuarie – martie 2014.        

În ceea ce priveşte activitatea de stagiu, în cursul lunii aprilie 2014, filiala Vrancea  a organizat 

urmãtoarele acţiuni: în zilele de 8 şi 9 aprilie 2014  s-a desfãşurat pregãtirea tehnicã a stagiarilor, iar pe data de 

10 aprilie 2014 au avut loc consultaţii pentru stagiarii pregãtiţi în sistem colectiv,  în cadrul cãrora lectorul-

formator a dat lãmuriri şi indicaţii privind rezolvarea problemelor şi a studiilor de caz şi a prezentat stagiarilor 

bibliografia care le este pusã la dispoziţie, pentru fiecare categorie de lucrãri.  
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NOUTĂŢI 

LEGISLATIVE 
 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 308 din 25 aprilie 2014.  

Ordonanţa de urgenţă modifică şi competeaza prevederile Codului fiscal referitoare la scutirea de impozit a 

profitului reinvestit. 

Astfel, profitul investit în echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – astfel cum sunt 

prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 

fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. 

Prevederile se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate 

după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv. 

Echipamentele tehnologice trebuie să fie noi. 

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la 

începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe 

profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă. 

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut 

înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele menţionate menţionate mai sus produse sau 

achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată. 

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează 

investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma 

profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. 

Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele 

tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. 

2. Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România nr. 14/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 326 din 6 mai 2014.  

Hotărârea CECCAR aprobă Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, cuprinzând experţii contabili, contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil. 
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De asemenea, se aprobă Lista membrilor inactivi experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, fără drept de exercitare a profesiei. 

 

 

3. Legii nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării 

şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii a fost publicată Monitorul Oficial al României nr. 328 din 6 

mai 2014. 

 

Prin noile prevederi se aduc modificari in ceea ce priveste definirea intreprinderii. Astfel, prin 

intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in 

vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii 

de concurenta, respectiv: 

- societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

- societati cooperative, 

- persoane fizice autorizate, 

- intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale, 

- intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care desfasoara activitati 

economice, 

In acelasi timp, se stabileste ca prevederile sunt aplicabile si asociatiilor si fundatiilor, cooperativelor 

agricole si societatilor agricole care desfasoara activitati economice 

Actul normativ prevede, printre altele şi dezvoltarea si utilizarea unui set de indicatori specifici pentru 

îmbunatatirea reglementarilor pentru IMM, precum si dezvoltarea unor masuri pentru educatia antreprenoriala. 

 

Astfel, conform Legii nr. 62/2014, autoritatile vor evalua sistematic impactul proiectelor de acte 

normative prin aplicarea Testului IMM, care se va efectua de catre initiatorul actului normativ, inainte de 

demararea procesului de avizare a acestuia, si va consta in efectuarea unui sondaj cu privire la potentialele 

efecte generate in activitatea intreprinderilor mici si mijlocii de introducerea noilor reglementari, se 

mentioneaza in documentul citat. 

 

Evaluarea rezultatelor Testului IMM va trebui sa conduca la identificarea corectiilor care se impun in 

definitivarea proiectului de act normativ 

 

De asemenea, va fi obligatorie consultarea organizatiilor reprezentative ale intreprinderilor mici si 

mijlocii privind continutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact si a Testului IMM, cu 

valorificarea in mod corespunzator a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificarii pozitiei lor, documente 

ce vor insoti proiectul de act normativ pana la adoptare. 

 

Actul normativ introduce o serie de reglementari referitoare la principiul "Ganditi mai intai la scara 

mica", care presupune ca initiatorii actelor normative sa evalueze efectele introducerii acestora, mai intai si cu 

precadere, asupra activitatii intreprinderilor mici si mijlocii. 

 



Aprilie 2014,   Nr. 4 / 2014                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

57                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

Sunt prevăzute în noul act şi care sunt programele nationale destinate finantarii intreprinderilor mici si 

mijlocii, ce se deruleaza de catre autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si 

mijlocii pana in anul 2020, conform procedurilor de implementare aprobate in fiecare an prin ordin al 

conducatorului acesteia: 

a) programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul 

intreprinderilor mici si mijlocii;  

b) programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului 

acestora la finantare  START;  

c) programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri;  

d) programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor din sfera economiei 

sociale;  

e) programul pentru transferul afacerilor;  

f) programul national multianual de microindustrializare;  

g) programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;  

h) programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului;  

i) programul national multianual pentru stimularea crearii, dezvoltarii si promovarii brandurilor 

sectoriale si subsectoriale;  

j) programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in 

mediul rural;  

k) programul de stimulare a cercetarii-dezvoltarii si inovarii in randul intreprinderilor mici si mijlocii;  

l) alte programe nationale pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate in conditiile legii.  

 

Prin legea bugetului de stat se vor aloca fonduri in valoare de 0,4% din PIB anual, fonduri europene si 

fonduri externe nerambursabile pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a 

infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, la nivel national si 

local, prevazute in Strategia guvernamentala pentru sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii."  
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