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6  septembrie 2012 Forumul PMM, ediţia III;  Topul national al firmelor membre CECCAR 

 

7 ,8 septembrie 2012 Congresul CECCAR, ediţia XIX 

 

21 septembrie 2012 Ziua Naţională a Contabilului Român 

 

 

 

Zile de sărbătoare, zile In Memoriam, Zile de onoare 
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GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ŞI PROFESIA CONTABILĂ 

Simpozion ,,CIUCE PAVEL’’ Ediţia a X-a 

Moneasa, 14-16 Septembrie 2012 

 

 

Cuvant Inainte 

al Directorului General CECCAR, ec. Daniela Vulcan 

 

 

Aflat deja la a – X- a Editie, Simpozionul „ Ciuce Pavel” de la Moneasa, continua seria dezbaterilor 

profesionale care s-au aflat in prim planul Congresului profesiei contabile din Romania organizat la Sinaia in 7 – 8 

septembrie 2012 avand ca tema principala Guvernanta corporativa: Competenta si Responabilitate. 

De o maniera generala criza economica si financiara globala au adus in centrul atentiei multe dintre aspectele 

privind guvernanta corporativa, in special in sectorul serviciilor financiare care au reprezentat un factor care a cauzat 

sau cel putin a agravat criza. 

Guvernarea corporativă are un rol important. S-a afirmat adesea că această criză financiară globală care a 

determinat o oprire zgomotoasă a sistemului financiar internaţional a fost rezultatul unui eşec al  guvernantei.  De 

fapt, eşecul s-a produs din neaplicarea principiilor de guvernanţă corporativă în în special în ceea ce priveşte 

gestionarea riscului; când mecanismele de guvernanta, cum este gestionarea riscului, nu funcţionează corespunzător, 

impacturile pot fi resimţite la nivel mondial si national. Impactul real al crizei financiare este resimţit de oamenii 

obişnuiţi prin şomaj, pierderea economiilor şi insecuritatea financiară. Oamenii obişnuiţi au puţin de spus sau chiar 

nimic în ceea ce priveşte modul în care sunt guvernate băncile de exemplu, dar totuşi aceştia sunt cei care suportă 

consecinţele eşecurilor de guvernanta corporativă în condiţiile în care legătura dintre guvernanta corporativă şi o 

gamă mai largă de părţi interesate este foarte clară. 

Iată de ce în prezent există o nouă necesitate în dezbaterea globală si nationala privind guvernanta 

corporativă, pentru o etică orientată mai mult spre părţile interesate.  

Sustenabilitatea unei companii înseamnă desfăşurarea activităţii într-o modalitate care corespunde 

necesităţilor curente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de  a-şi satisface nevoile, care ţin cont de 

impactul pe care  activităţile de afaceri îl au asupra vieţii comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea şi care include 

aspecte de mediu, sociale şi de guvernanta. 

Companiile trebuie să raporteze cu privire la modul în care operaţiunile lor au un efect pozitiv sau negativ 

din punct de vedere economic, social şi de mediu asupra comunităţii precum şi asupra modului în care va amplifica  

aspectele pozitive şi cum va stopa sau ameliora efectele negative. 

Profesia contabilă este pregătită să ajute companiile să raporteze în acest fel şi mai important să asiste prin 

certificarea  veridicităţii acestor rapoarte integrate. Profesionistii contabili, care presteaza servicii profesionale 

pentru diferite entitati, sustin guvernanta eficienta si performanta economica, de mediu si sociala in diferite functii 

cheie, acestia putand fi clasificati ca si creatori de valoare sustenabila pe termen lung. 

Indiferent de starea de sanatate a unei intreprinderi sau de starea economiei in general, expertii contabili 

trebuie sa se adapteze intotdeauna din mers, si de la lucrarile de reflectare in contabilitate sa treaca la oferirea de 

servicii integrate intreprinderilor, ei fiind considerati specialisti indispensabili si confidentii intreprinderilor, pentru 

o buna guvernanta dar si pentru sustenabilitatea afacerilor. 

Competenta si responsabilitatea membrilor Corpului, doua dintre principalele calitati obtinute ca urmare a 

apartenetei la organismul profesional, trebuie mentinute constant, prin pregatirea continua pe toata durata de 

viata activa , din care cel putin 40 de ore/an sub controlul organismului profesional.  

 Aceste aspecte nu numai ca trebuie intelese de fiecare membru dar si simtite si aplicate constant in activitatile 
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profesionale desfasurate. Fiind membri ai unui organism profesional cu reputatie interna si internationala cum este 

CECCAR, expertii contabili sunt adevarati „ furnizori de incredere” pentru intreprinderi, deoarece ei sunt supusi 

unor standarde si reguli profesionale care acopera trei domenii vitale in relatiile acestora cu intreprinderile: educatia 

profesionala continua, respectarea regulilor de etica si calitatea serviciilor furnizate, care reprezinta in fapt cele trei 

comandamente fundamentale ale CECCAR. 

In incheiere, nu pot sa nu aduc in atentia Dumneavoastra pe cel care a fost si ramane Presedintele CECCAR, 

Presedintele profesiei contabile din Romania Domnul Prof. Univ. Dr. Marin Toma. Un adevarat artizan si creator de 

valoare pentru profesia contabila si pentru CECCAR in ansamblul sau, Presedintele Prof. Univ. Dr. Marin Toma a 

fost cel care nu numai ca a creat dar a si aplicat in viata de zi cu zi „ Decalogul ” cum il numea dansul, in cadrul 

organismului nostru profesional: bun cunoscator al standardelor si reglementarilor in domeniu, spirit de 

devotament si sacrificiu in interesul Corpului, capacitatea de a prezenta si reprezenta CECCAR in diferite medii 

si imprejurari, spirit de initiativa, bun cunoscator al modului de organizare si exercitare a profesiei contabile, 

abilitatea de a administra dreptul la replica si la aparare, o buna intelegere a conflictelor de interese si a 

incompatibilitatilor, management corespunzator al timpului, capacitate organizatorica si de gospodarire a 

bunurilor.  

Pe noi toti cei care am avut privilegiul de a lucra cu dansul, ne-a format si educat in acest „ Decalog”, pe care 

acum nu numai ca suntem obligati sa il aplicam in continuare in cadrul CECCAR dar mai ales trebuie sa invatam si 

noi la randul nostru pe alti colegi si membrii, care sunt la inceput de drum si nu au ajuns inca sa cunoasca cu 

adevarat ce inseamna sa fi in CECCAR.  

CECCAR a fost creatia Domniei sale, pentru care a luptat, a luptat, a luptat si si-a dat viata......de aceea, 

acum vegheaza de acolo de unde este, pentru binele si dezvoltarea pe mai departe a CECCAR, in spiritul strategiei 

lasate de Dansul.  

Inchei, prin a reda ceea ce Domnul Presedinte Prof. Univ. Dr. Marin Toma pentru Filiala CECCAR Arad 

spunea in orice imprejurare si in special cu ocazia organizarii Simpozionului „ Ciuce Pavel” de la Moneasa: „ In 

numele Consiliului Superior al CECCAR felicit structurile alese si executive, precum si membrii filialei CECCAR 

Arad pentru contributia adusa la dezvoltarea profesiei contabile din Romania, pentru preocuparile consecvente in 

organizarea si desfasurarea la un nivel tot mai ridicat a acestei manifestari profesionale, stiintifice si sociale.” 

 

 

Director general CECCAR 

Daniela Vulcan 
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Aflat deja la a – X- a Editie, Simpozionul „Ciuce Pavel” de la Moneasa, cu tema „Guvernanta corporativa si 

profesia contabila” a continuat seria dezbaterilor profesionale care s-au aflat in prim planul Congresului profesiei 

contabile din Romania organizat la Sinaia in 7–8 septembrie 2012.  

De o maniera generala criza economica si financiara globala au adus in centrul atentiei multe dintre aspectele 

privind guvernanta corporativa, in special in sectorul serviciilor financiare care au reprezentat un factor care a cauzat 

sau cel putin a agravat criza. 

Guvernarea corporativă are un rol important. S-a afirmat adesea că această criză financiară globală care a 

determinat o oprire zgomotoasă a sistemului financiar internaţional a fost rezultatul unui eşec al  guvernantei.  De 

fapt, eşecul s-a produs din neaplicarea principiilor de guvernanţă corporativă în special în ceea ce priveşte 

gestionarea riscului; când mecanismele de guvernanta, cum este gestionarea riscului, nu funcţionează corespunzător, 

impacturile pot fi resimţite la nivel mondial si national. Impactul real al crizei financiare este resimţit de oamenii 

obişnuiţi prin şomaj, pierderea economiilor şi insecuritatea financiară. Oamenii obişnuiţi au puţin de spus sau chiar 

nimic în ceea ce priveşte modul în care sunt guvernate băncile de exemplu, dar totuşi aceştia sunt cei care suportă 

consecinţele eşecurilor de guvernanta corporativă în condiţiile în care legătura dintre guvernanta corporativă şi o 

gamă mai largă de părţi interesate este foarte clară. 

Iată de ce în prezent există o nouă necesitate în dezbaterea globală si nationala privind guvernanta 

corporativă, pentru o etică orientată mai mult spre părţile interesate.  

Sustenabilitatea unei companii înseamnă desfăşurarea activităţii într-o modalitate care corespunde 

necesităţilor curente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de  a-şi satisface nevoile, care ţin cont de 

impactul pe care  activităţile de afaceri îl au asupra vieţii comunităţii în care îşi desfăşoară activitatea şi care include 

aspecte de mediu, sociale şi de guvernanta. 

Companiile trebuie să raporteze cu privire la modul în care operaţiunile lor au un efect pozitiv sau negativ 

din punct de vedere economic, social şi de mediu asupra comunităţii precum şi asupra modului în care va amplifica  

aspectele pozitive şi cum va stopa sau ameliora efectele negative. 

Profesia contabilă este pregătită să ajute companiile să raporteze în acest fel şi mai important să asiste prin 

certificarea  veridicităţii acestor rapoarte integrate. Profesionistii contabili, care presteaza servicii profesionale 

pentru diferite entitati, sustin guvernanta eficienta si performanta economica, de mediu si sociala in diferite functii 

cheie, acestia putand fi clasificati ca si creatori de valoare sustenabila pe termen lung. 

Indiferent de starea de sanatate a unei intreprinderi sau de starea economiei in general, expertii contabili 

trebuie sa se adapteze intotdeauna din mers, si de la lucrarile de reflectare in contabilitate sa treaca la oferirea de 

servicii integrate intreprinderilor, ei fiind considerati specialisti indispensabili si confidentii intreprinderilor, pentru 

o buna guvernanta dar si pentru sustenabilitatea afacerilor. 

Competenta si responsabilitatea membrilor Corpului, doua dintre principalele calitati obtinute ca urmare a 

apartenetei la organismul profesional, trebuie mentinute constant, prin pregatirea continua pe toata durata de viata 

activa, din care cel putin 40 de ore/an sub controlul organismului profesional.  

 Aceste aspecte nu numai ca trebuie intelese de fiecare membru dar si simtite si aplicate constant in activitatile 

profesionale desfasurate. Fiind membri ai unui organism profesional cu reputatie interna si internationala cum este 

CECCAR, expertii contabili sunt adevarati „furnizori de incredere” pentru intreprinderi, deoarece ei sunt supusi 

unor standarde si reguli profesionale care acopera trei domenii vitale in relatiile acestora cu intreprinderile: educatia 

profesionala continua, respectarea regulilor de etica si calitatea serviciilor furnizate, care reprezinta in fapt cele trei 

comandamente fundamentale ale CECCAR. 

. La acest simpozion am avut  onoarea  sa participe d-na Director General Ec. Vulcan Daniela, membrii 

biroului permanent dl. prof.univ dr. Nistor Ioan si dl. prof. univ. dr. Cozma Dorin, membrii Consiliului Superior, 

colegi din judetele Alba, Arad, Bihor, Caras-Severin Timis, Salaj     
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Curierul filialelor 

FILIALA ARAD 
INTRUNIREA  LUNARA  CU  MEMBRII IN  ZILELE  DE  12-13.09.2012 

 

In  zilele de  12 - 13.09.2012  a  avut loc intalnirea lunara cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locatia  

sala  de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Camenita ’’. La  aceasta  intalnire au  participat in ziua de 12.09.2012 – 91 

membri experti contabili si  in  ziua  de  13.09.2012 – 72  membri  contabili  autorizati. 

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

in luna august 2012, a prezentat evenimentepe profesiei contabile din luna septembrie 2012, Simpozionul „Ciuce 

Pvavel”editia a- X-a ce va avea loc in in statiunea Moneasa in perioada 14-16.09.2012 si Ziua Nationala a 

Contabilului Roman. A facut o informare despre Congresul Profesiei Contabile din 07-08.09.2012 ce s-a desfasurat 

la Sinaia. 

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

formator C.E.C.C.A.R., a prezentat urmatoarele reglementari fiscale: Ordin Nr. 1180 din  8 august 2012 pentru 

modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 

privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si 

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare; Ordin  Nr. 1100 din 20 iulie 2012 privind modificarea 

Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de 

inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular; Ordin   Nr. 1135 din 30 

iulie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 
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D-na Director General Ec. Daniela Vulcan, in cuvantul de deschidere, cu emotia momentului a evocat 

personalitatea celui care fost parintele profesiei contabile moderne, prof. univ. dr. Marin Toma, presedintele 

CECCAR, un sustinator permanent al acestui simpozion,  de la care nu lipsit niciodata. Doamna Director General a 

aratat ca avem o profesie nobila care serveste interesul public, ne-a indemnat sa nu stam aplecati in fata nimanui, ca 

avem capacitatea de a dezvolta toate activitatile care compun profesia contabila, e momentul sa intelegem ca 

acordarea de servicii integrate clientilor este cheia succesului. Toti membrii trebuie sa apere aceasta profesie, sa fim 

disciplinati, uniti, sa ne inbunatatim permanent competentele profesionale. Brendul de expert contabil creat de 

presedintele Marin Toma merge mai departe, iar noi cei care suntem trebuie sa-l ducem inainte cu forta si inteligenta 

cuvenita. 

Au prezentat lucrari in cadrul simpozionului urmatorii: Prof.Univ.Dr. Mateş Dorel „Deontologia, contabilitatea şi 

fiscalitatea – piloni de bază în profesia contabilă din România”; Dr.Ec. Costi Boby „Auditul intern, instrument 

important al guvernanţei corporative”; Conf. univ. dr. Manţe Daniel „Procesul investiţional din perspectiva 

guvernanţei corporative”; Dr. ec. Breban Ludovica  „Auditul  intern şi guvernanţa corporativă”; Dr.ec. Doba 

Ştefan -  Societăţi de investiţii financiare: Comunicarea pe bază de rapoarte şi opinii privind aceasta”;  

Prof.Univ.Dr. Horia Cristea „Raţionamente fiscale”;  Prof.univ.dr. Ioan E. Nistor „ Sursele alternative de 

finanţare in contextul guvernanţei corporative”; Lect.univ.dr. David Delia „Tratamentul contabil şi fiscal al 

reducerilor comerciale şi financiare în cadrul relaţiilor cu terţii”; Prof.univ.Dr. Ioan Cuzman „Mediul de afaceri 

şi oportunităţi antreprenoriale”; Conf.Univ.Dr. Bunget Ovidiu-Constantin „A fi prudent înseamnă a fi bine 

informat şi să informezi corect”; Dr.ec. Chiş  Gavril „Arenda-abordări contabile şi fiscale”; Drd.ec. Feieş 

Gheorghe Claudiu „Relevanţa informaţiei contabile  în guvernanţa corporativă   a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice în contextul dezvoltării sustenabile”;  Ec. Andrea Ondreiov   „Contestarea actelor administrative 

fiscale”;   Prof.univ.Dr. Ioan Cuzman „  Despre  bani  şi  necesitatea  educaţiei  financiare”. Pe parcursul a doua 

zile de dezbateri cei peste 130 de participanti au primit informatii despre guvernanta corporativa in contextul actual.  
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privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si 

contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa; Ordin   Nr. 1045/2084/793 din 31 iulie 

2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind 

obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"; Ordin   

Nr. 1118 din 20 august 2012 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009;  Ordonanta de urgenta   Nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea 

art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila; 

Ordonanta   Nr. 14 din 23 august 2012 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012;  

Ordonanta   Nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

Ordonanta   Nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedura fiscala; Ordonanta   Nr. 17 din 23 august 2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare; Ordin   Nr. 1152 din 30 august 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

art. 7 alin. (3) - (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; 

Ordonanta   Nr. 21 din 23 august 2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind 

inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice; Ordin   Nr. 1235 din 22 august 2012 pentru 

modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 

privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentând creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un 

cont unic; Ordin   Nr. 1303 din  4 septembrie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in 

domeniul colectarii creantelor fiscale. 

 Pe marginea celor prezentate s-au purtat discutii, membrii solicitand precizari privind punerea in aplicare a 

actualelor reglementari.  

 

FILIALA BIHOR 
Întâlniri lunare cu membrii filialei - Înscrisă pe linia - devenită tradiţională  - a întâlnirilor lunare, cu membrii 

filialei, şi economişti de la diverse entităţi din judeţ , întalnirile din după-amiaza zilei de marţi 04 septembrie şi 

miercuri 05 septembrie, cum era de aşteptat au stârnit un  mare interes , confirmat de o asistenţă nu doar consistentă 

numeric, cât mai ales avizată, sub aspectul competenţelor în materie.  

Întâlnirile din această lună şi-au propus să continue dezbaterea Codului etic al profesioniştilor contabili, 

prevederile referitoare la spălarea banilor,ultimele 

reglementări financiar- contabile apărute de la ultima 

intâlnire . 

Atât prezentările, cât şi multitudinea problemelor 

specifice, pe marginea acestora, ridicate de participanţi, au 

evidenţiat preocupările profesioniştilor contabili faţă de 

corecta interpretare şi aplicare a acestor  reglementări. 

- Din cadrul filialei Bihor a  participat la cea de 19-a edițţe a 

Congresului profesiei contabile din România şi la cea de-a 3-a 

ediţe a Forumului naţional al PMM ,o delegaţie compusă din 

10 persoane,desfăşurate în perioada 6-8 septembrie,la Sinaia;. 

-În perioada 11- 12 septembrie,în colaborare cu   Camera de 

Comerţ şi Industrie Bihor, s-a desfăşurat seminarul cu tema 

“Alegerea structurii fiscale optimă a societăţii în anul 2012 
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vs.2013”,la care au participat 50 de membrii iar lector a fost d-na Delia Cataramă. 

În perioada 14  -16 septembrie filiala Bihor a fost reprezentată  la simpozionul ştiinţific cu tema “ 

GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ŞI PROFESIA CONTABILĂ “ ediţia a X- a ,organizat la Moneasa de către o 

delegaţie formată din patru persoane din care a facut parte dl. Valerian Pavel Susa - preşedintele Filialei CECCAR  

Bihor şi dna Leonica Bochiş - director executiv. 

Un eveniment aparte a fost  sărbătorirea “Zilei  Naţionale a Contabilului Român”  în data de 21 septembrie.La 

această sărbătoare au participat reprezentaţii instituţiilor publice din judet,ai mediului universitar din Oradea,ai 

mediului de afaceri, membrii filialei şi nu numai,etc. 

Ziua de 21 septembrie: "Ziua Naţională a Contabilului Român" ediţia a VIII-a, are  o semnificaţie aparte în acest an 

fiind marcată de trecerea în nefiinţă a celui care a fost membru fondator şi Preşedinte al CECCAR, prof. univ. dr. 

Marin Toma. Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru Marele Om al CECCAR, manifestările prilejuite 

de organizarea Zilei Naţionale a Contabilului Român, în acest an au fost  organizate sub egida "Drumuri prin 

memoria profesiei contabile", omagiu adus celui are s-a dăruit nobilei profesii contabile şi formării noilor generaţii de 

profesionişti contabili.  

 Programul de socializare s-a terminat la sediul filialei cu poza de grup şi a continuat seara începând cu orele 20,00  la 

restaurantul Transilvania din Oradea unde a fost organizat de către organele alese ale filialei “Balul contabililor din 

judeţul Bihor” ediţia a ll a. 

In data de 27 septembrie la sediul filialei au fost invitaţi parlamentarii bihoreni de către membrii Biroului Permanent 
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al Cosiliului Filialei şi de către directorul executiv. 

Au dat curs invitaţiei următorii parlamentari: dl Roman Ioan deputat PSD,dl Merka Miroslav Adrian,deputat – 

minorităţi, d-na Lucia Varga –deputat PNL, preşedinta femeilor PNL din Romania iar cu dl Petru Filip s-a discutat 

telefonic. 

In urma discuţiilor toţi au promis că vor susţine solicitările Corpului .  

 

FILIALA CALARASI 
În perioada 27-30 septembrie 2012, filiala CECCAR Călăraşi a fost prezentă la Târgul de toamnă “ExpoEuro 

Dunărea” cu publicaţii de carte CECCAR – Standarde şi noutăţi. 

Standul oferit filialei noastre a fost amplasat în incinta Casei de Cultură, cu intrarea din spatele platoului din faţa 

Prefecturii. 

Vizitatorilor standului nostru li s-au oferit ultimul număr din revista Corpului şi revista “Economistul”, precum şi 

informaţii privitor la achiziţiile de carte CECCAR de la sediul filialei, abonamente la reviste, etc.  
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FILIALA COVASNA 
În ziua de 27 septembrie 2012 a fost organizat o masă rotundă cu tema „ Deductibiliate cheltuieli şi TVA aferente 

unei facturi de leasing financiar pentru autoturism care nu este utilizat în activitatea economică”. 

Necesitatea organizării acestei întâlniri derivă din poziţiile de păreri diferite a profesioniştilor contabili ivite cu 

ocazia întâlnirii de lucru lunare cu membrii din 11 septembrie 2012 şi prelucrării actelor normative apărute în luna 

august 2012 în aplicarea prevederilor OUG 24/2012 respectiv HG 670/2012, o interpretare controversară a constituit 

tratamentul fiscal şi contabil pentru înregistrarea unui contract de leasing financiar de achiziţie autoturism cu rate în 

derulare după 1 iulie 2012. 

La această masă rotundă au ost prezenţi administratori al societăţilor de expertiză contabilă în nr. de 10 persoane şi 3 

reprezentanţi al DGFP Covasna în persoana d-lor: Ambrus Attila - director general DGFP, d-l Turturică Felix – şef 

administraţie AF contribuabili mici şi mijlocii respectiv d-l Pataki Attila – şef serviciu.  

În urma discuţiilor nu s-a  ajuns la consens, urmând să se trimită o adresă la Ministerul de Finanţe pentru a cere 

unele lămuriri în vederea clarificării neînţelegerilor ivite.  
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FILIALA GIURGIU 
La începutul lunii delegaţia filialei a participat la lucrările celui de-al XIX - lea Congres al profesiei contabile cu tema 

“Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate” şi Forumul PMM, ediţia a III – a. 

În data de 21 septembrie alături de celelalte filiale am participat la manifestările dedicate Zilei Naţionale a 

Contabilului Român, zi dedicată In memoriam prof. univ. dr. Marin Toma, presedintele CECCAR.  

În perioada 22 - 30 septembrie 2012 a avut loc cursul MANAGEMENTUL PIEŢELOR DE CAPITAL, desfăşurat 

conform calendarului PNDPC, curs la care au participat 40 experţi contabili, lector fiind d-nul prof. Univ. Stancu 

Ion,lector PNDPC. 

În data de 25.09.2012, ora 1400
,  a avut loc o întâlnire a conducerii filialei cu membrii GEJ. Tema întâlnirii a fost 

modificările aduse Codului de procedură civilă. La întâlnire a participat şi auditorul de calitate care a prezentat 

noutăţile de la instruirea auditorilor de calitate din data de 05.09.2012. 

În data de 25.09.2012, ora 1600
, a avut loc întâlnirea lunară cu membrii filialei pentru discutarea legislaţiei apărute în 

cursul lunii septembrie 2012.  
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FILIALA GORJ 
Pregătire profesională 

Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat la începutul lunii septembrie curs de pregătire profesională cu 

tema ,,Aplicaţii şi noutăţi legislative în domeniul impozitelor directe,  impozitelor indirecte şi  contribuţiilor 

sociale” fiind susţinut de domnul Miricescu Emilian. Acest curs a fost organizat la solicitarea  membrilor, având în 

vedere modificările Codului Fiscal, membrii având posibilitatea să-şi clarifice numeroase speţe în domeniul fiscal. 

În partea a doua a cursului s-a discutat despre impozitarea veniturilor din activităţi independente pe baza normelor 

de venit. Partea a treia a cursului a fost legată de fiscalitatea microîntreprinderilor versus fiscalitatea persoanelor 

fizice autorizate şi obligaţiile fiscale accesorii. 

Dezbaterile au fost utile membrilor, aceştia au apreciat la superlativ modul în care lectorul a susţinut acest 

curs, iar studiile de caz au acoperit nevoile practice, fiind foarte bine documentate. 

 

,,Contabilii gorjeni în sărbătoare” 

Vineri 21 septembrie 2012 la sediul Teatrului  ,,Elvira Godeanu” din Tg-Jiu,  au avut loc manifestările 

prilejuite de cea de-a VIII-a aniversare a profesiei contabile, ocazie cu care s-au adunat în jur de 150 de experţi 

contabili, contabili autorizaţi, economişti, oficialităţi din cadrul instituţiilor statului din judeţ (Tribunal, D.G.F.P., 

I.T.M., Prefectură, Primărie). Ca în fiecare an participanţii au primit cu deosebit interes mesajul adresat de 

Consiliul Superior al C.E.C.C.A.R. tuturor profesiniştilor contabili din România.  

Evenimentul s-a desfăşurat sub egida ,,Drumuri prin memoria profesiei contabile”, ca un omagiu adus 

celui care s-a dăruit nobilei profesii contabile şi formării mai multor generaţii de profesionişti contabili.  

Manifestările au fost marcate de trecerea în nefiinţă a celui care a fost membru fondator şi Preşedinte al 

C.E.C.C.A.R. prof. univ. dr. Marin Toma, în semn de recunoştinţă, apreciere şi respect, această întâlnire 

conferind prilejul fiecărui invitat de a-şi exprima gândurile legate de Marele Om al C.E.C.C.A.R. prof. univ. dr. 

Marin Toma.  

  Atât reprezentanţii instituţiilor publice, cât şi membri C.E.C.C.A.R. au ţinut să transpună în prezent 

preţuirea activităţii preşedintelui în calitatea sa de lider al profesiei contabile liberale din România.  

 Emoţionante au fost momentele când invitaţii şi membrii filialei au prezentat în câteva cuvinte amintiri şi 

clipele frumoase petrecute alături de  domnul preşedinte, fiind impresionaţi despre  gândirea creatoare, slobodă şi 

luminoasă, a iubitorului de performanţă, de solidaritatea dumnealui, un om ce avea un farmec deosebit în sistemul 

de acţiune şi mobilizare a valorilor profesionale – preşedintele şi profesorul MARIN TOMA. 

Manifestările au fost întregite de prezentarea ,,Topului local al celor mai bune societăţi membre 

C.E.C.C.A.R”, au fost acordate distincţii şi  diplome de merit unor membri fondatori ai filialei, în aplauzele 

participanţilor, ca o recunoaştere a activităţii profesionale şi a nivelului de performanţă. 

Din discuţiile purtate între participanţi în cadrul programului de socializare s-a putut observa respectul personal a 

ceea ce este fiecare, a ceea ce face şi creează în fiecare zi, foarte importante fiind aprecierile aduse domnului 

Preşedinte prof. univ. dr. Marin Toma, mentorul si liderul profesiei contabile, fiind recunoscut si apreciat atat pe 

plan regional, cât şi internaţional.”  

 

FILIALA HARGHITA 
  O preocupare deosebită la filiala Harghita, în luna septembrie, a fost organizarea Zilei Naţionale a 

Contabilului Român şi a Topului celor mai bune societăţi din 21 septembrie 2012. S-a pus accent pe mobilizarea 

membrilor de a participa la aceste evenimente importante. 

 Din aprecierea membrilor reiese că aceste manifestări au fost bine organizate şi a fost un real succes. 
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În luna septembrie, în sala de curs „George 

Bariţiu”al CECCAR filiala  Harghita, au fost 

organizate cursuri de pregătire pentru examenul 

de acces la profesie. Mediatizarea cursurilor s-a 

făcut atât prin afişare la sediul filialei cât şi pe 

site-ul filialei. Cursurile s-au desfăşurat în zilele 

de 15 - 16 septembrie, respectiv 22-23 

septembrie, la disciplinele Audit, Contabilitate 

financiară, Fiscalitate, Evaluare, Expertiză, 

Doctrină şi deontologie profesională şi Drept. 

Lectorii formatori au fost: lector univ.dr. Radu 

Florea, prof. univ.dr. Florentin Caloian şi 

preşedintele filialei Harghita Kanyaro Ivan.  

 La aceste cursuri au participat 20 de 

candidaţi din cei 29 înscrişi la examenul de acces 

sesiunea 30 sept.-7 oct. 2012. S-au primit aprecieri asupra modului de organizare a cursurilor, orarul fiind bine 

stabilit şi condiţiile optime. Tehnica de predare a fost foarte bună, susţinută cu exemple practice şi studii de caz. 

 

În baza protocolului de colaborare, încheiat între CECCAR 

filiala Harghita şi Inspectoratul Teritorial de Munca Harghita, în data 

de 27 septembrie 2012, la sediul filialei, s-a organizat o întălnire  cu  

reprezentanţii  ITM Harghita. 

Această întâlnire a fost mediatizată pe pagina web a filialei şi 

prin poşta electronică. La această acţiune au participat 79 membrii ai 

filialei CECCAR Harghita. 
 Scopul întălnirii a fost informarea  şi sprijinirea  membriilor  

filialei în activitatea lor  în domeniul  relaţiilor de muncă, a securităţii 

şi sănătătii în muncă, precum şi prezentarea noutăţilor  legislative 

apărute în acest domeniu.  

La această întâlnire au participat directorul executiv Popa 

Aved Marta Csilla, iar din partea Inspectoratului Teritorial de Munca 

Harghita d-ul inspector şef  drd.ing.ec. Male Dorin, care este şi membru CECCAR.  

D-ul Male Dorin a precizat că în baza protocolului încheiat, doreşte să vină în ajutorul membrilor filialei în 

activitatea, nu profesională nici extraprofesională ci 

puţin conexă. Se ştie faptul că administratorii 

societăţilor comerciale au impresia şi au pretenţia 

ca profesioniştii contabili să le ştie pe toate. Tocmai 

prentru acest fapt, periodic va veni un reprezentat al 

ITM Harghita, fie pentru a face o prezentare în 

situaţiile în care apar noutăţi în activitatea de 

control pe relaţii de muncă, fie pentru a  răspunde 

la problemele cu care se confruntă membrii filialei. 

Pe parcursul celor 3 ore a întâlnirii au fost ridicate 

întrebări legate de termenele de transmiterea a 

datelor în REVISAL, cu contractele civile şi munca 
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cu zilierii şi a modului de repartizare a timpului de muncă în cazul contractelor cu timp parţial. O altă problemă 

abordată a fost cea privind obligativitatea ţinerii bazei de date a registrului electronic la sediul social al 

angajatorilor. S-a pus întrebarea cât este de corect ca baza de date să fie pe CD , având în vedere faptul că membrii 

noştii execută acest serviciu externalizat. D-ul inspector a precizat faptul  că ţinând cont că CD-ul este un suport 

magnetic, din punct de vedere al legii este corect, dar se pune întrebarea de unde ştie inspectorul ce se află pe CD 

dacă nu poate verifica pe un calculator. 

Participanţii au apreciat această întâlnire ca fiind foarte utilă fiind o reală posibilitate de a lămurii 

problemele cu care se confruntă. 

 

FILIALA ILFOV 
Modificările Codului de Procedură Civilă discutate de către membrii CECCAR - La initiativa Filialei CECCAR 

Ilfov, în data de  27.09.2012 a fost organizată o întâlnire de lucru între membri filialei, experţii contabili judiciari, 

preşedintele Consiliului Filialei precum şi directorul Direcţiei expertize contabile din cadrul Aparatului Central. 

Tema întâlnirii a fost circumscrisă activităţii de expertiză contabilă judiciară din pespectiva modificărilor aduse de 

noul Cod de Procedură Civilă. Astfel, în cadrul întâlnirii au fost prezentate şi comentate modificările aduse Codului 

de Procedură Civilă prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedura civila  (a cărei dată de aplicare a fost modificată prin OUG nr. 44/2012, respectiv începând cu 

01.02.2013).  
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FILIALA  MEHEDINTI 
În luna septembrie 2012 filiala Mehedinți a organizat două cursuri de pregătire profesională, care au reprezentat o 

noutate pentru membrii filialei noastre: 

Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă; 

Managementul piețelor de capital. 

Cursul la disciplina Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă a fost susținut de către doamna Necșulescu 

Ecaterina și a fost foarte apreciat de către participanți, deoarece structura și tematica cursului reprezintă o noutate 

absolută în domeniul organizațional, care acoperă în mod eficient necesitățile practice. Prezentarea  a fost de o 

înaltă ținută profesională și academică, iar prezentarea în sinteză a conținutului în format Power Point face ca 

expunerea să fie nu numai eficientă și utilă, dar și atractivă. 

La încheierea cursului cei prezenți au realizat cît de important este pentru experții contabili și contabilii autorizați 
din România să se organizeze în firme puternice, capabile să ofere întreprinderilor – cu deosebire cele mici și 
mijlocii- servicii integrate,inovatoare, de o înaltă calitate. 

Cel de-al doilea curs-Managementul piețelor de capital – l-a avut ca lector pe domnul Miricescu Emilian și s-a 

bucurat de asemenea de o prezență numeroasă ceea ce arată deschiderea pe care o au membrii filialei Mehedinți, 
către nou, către elementele mai puțin cunoscute din crearea și dezvoltarea piețelor de capital și cunoașterea rolului 

noilor tehnologizări în piața valorilor mobiliare. Suportul de curs a fost întocmit într-o manieră selectivă și sintetică 

care a ajutat la modul de înțelegere în ansamblu a tematicii. În prezentarea cursului s-au utilizat tehnici interactive 

de transmitere a cunoștințelor, precum și suficiente exemple practice pentru explicarea aspectelor teoretice. 

De o atenție deosebită din partea profesioniștilor contabili din județul Mehedinti s-au bucurat și evenimentele din 

21 septembrie – Ziua Națională a  Contabilului Român și Topul local al celor mai bune societăți membre 

CECCAR. Ziua Națională a Contabilului Român este o zi specială în viața  profesioniștilor contabili, este ziua în 

care ei  se întâlnesc , schimbă impresii, îi cunosc pe cei mai merituoși dintre ei, îi cunosc pe noii veniți- bobocii 

profesiei -se bucură că lucrează in această profesie. În acest an, pe lângă bucurie a fost și tristețe, deoarece  Ziua 

Națională a Contabilului Român a fost marcată de trecerea în neființă a celui  ce a fost președintele CECCAR, 

prof.univ.dr.Marin Toma. Cei care l-au cunoscut îndeaproape au depănat amintiri, momente trăite împreună , au 

evocat personalitatea celui dispărut, puterea de muncă și dăruirea pe care a avut-o față de profesia contabilă, 

abnegația și spiritul de sacrificiu pentru ca CECCAR să devină un organism profesional puternic și respectat.  
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FILIALA  MURES 
I. - Primaria municipiului Tg. Mures – inmanarea invitatiei de participare la Ziua Nationala a Contabilului 

Roman. In discutiile purtate cu vice-primarul Ionela Ciotlaus s-au definit posibilitatile de colaborare viitoare dintre 

CECCAR si Primaria Municipiului Tg. Mures. Dna Ciotlaus Ionela fiind si membru CECCAR, se mizeaza pe o 

dezvoltare a relatiilor viitoare; 

Inspectoratul General de Politie Mures – inmanarea invitatiei de participare la Ziua Nationala a 

Contabilului Roman, Dlui Campeanu Alexandru. Discutiile au urmarit si prezentarea sesizarilor venite din partea 

colegilor, experti contabili, a caror expertize contabile, in faza de urmarire penala, nu au fost achitate sau sunt 

achitate cu intarziere. 

 

II. - Întâlnire lunară cu membrii – 03 septembrie 2012, orele 14, cu participarea unui numar de 115 membri. 

Moderator: Prof. Dr. Neag Ramona, presedinte filiala Invitat: Tinca Mihaela Cristina, lector formator CECCAR 

Locul desfasurarii: Aula Facultatii de Stiinte Economice, Juridice si Administrative, Universitatea Petru Maior, Tg 

Mures . 

 Probleme discutate: modificarea Codului fiscal – noi aspecte fiscale. 

 

III. -  21 Septembrie 2012  

 Filiala CECCAR Mureş a realizat o mediatizare intensă a manifestărilor ocazionate de sarbatorirea Zilei 

nationale a contabilului roman   si Topul local al celor mai bune societati membre CECCAR.  în ziarele locale şi 

prin transmiterea invitaţiei  de participare fiecărui membru al filialei folosind poşta electronică si site-ul filialei. 

Invitaţiile de a participa la această manifestare au fost transmise si reprezentanţilor autorităţilor administrative 

judeţene şi locale, ziarelor locale, televiziunilor locale, radiourilor din judeţ. 

Sub auspiciile cartii „Drumuri prin memoria profesiei contabile”, autor Profesor Univ. Dr. Marin Toma, 

sarbatoarea a avut o incarcatura emotionala deosebita pentru toti participantii la manifestarile organizate de filiala. 
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 In acest an sarbatoarea nationala a profesionistului contabil s-a  organizat in sala de conferinta din cadrul 

restaurantului TEMPO din Tg. Mures. Locatia aleasa a corespuns din toate punctele de vedere exigentelor impuse de 

realizarea unei veritabile sarbatori. 

Au răspuns invitaţiilor noastre reprezentantii institutiilor publice locale prin: Dna Ciotlaus Ionela - viceprimar 

Primaria Tg. Mures, Dl. comisar sef Campeanu Alexandru – adjunct al sefului Inspectoratului  de Politie Judeteana 

Mures. Din partea mass media au participat Dl. Toth Alexandru - redactor sef al ziarului Zi de Zi Mures., Dl 

Karacsonyi Zsigmond - departamentul de ştiri – Nepujsag. 

 Un numar de 170 de persoane au raspuns invitatiei filailei de a participa la aceasta Sarbatoare! 

 

FILIALA  PRAHOVA 
În luna septembrie activitatea filialei s-a axat în principal pe pregătirea Zilei Naţionale a Contabilului Român. 

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă s-au organizat două cursuri : 

Contabilitate de gestiune şi elemente de doctrină şi deontologie – 40 ore, la care au participat 103 membri. 

Cursanţilor li s-a distribuit ca suport de curs « Standardul profesional nr. 22 ». 

Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă – 20 ore, la care au participat 91 membri. Cursanţii au primit drept 

suport de curs « Cartea Auditului de Calitate » şi « Standardul profesional nr. 23. » 

Conducerea filialei a început să contacteze parlamentarii de Prahova pentru a le prezenta şi a susţine demersurile 

făcute pentru modificarea Ordonanţei de Guvern 23/2012. 

 

FILIALA SATU MARE 
Institutia Prefectului Judetului Satu Mare a fost gazda unei intilniri de lucru cu reprezentantii mediului de afaceri din 

judet,Filiala noastra fiind reprezentata de directorul executiv- Gradinar Rodica si de expertii contabili: Molnar 

Monica,Cheata Ghiorghi,Andor Maria,Pall Eva,Sechel Cornelia,Filip Lavinia. 

Scopul întâlnirii a fost acela de cunoaştere reciprocă, de a afla problemele cu care se confruntă mediul de afaceri şi 

de a se stabili modalităţi de dialog şi colaborare între instituţii şi mediul de afaceri. 

Câteva dintre problemele firmelor membre ale Camerei sunt: firmele nu se unesc în asociaţii, fiecare se reprezintă pe 

sine, spre deosebire de sindicate; reducerea salariilor din sectorul privat a fost mult mai drastică decât cea din 

sectorul public (în unele firme salariul mediu este cu chiar 400-500 lei mai mic în judeţul nostru decât în altele), dar 

nimeni nu a ridicat acest aspect guvernanţilor; băncile nu mai acordă credite; controale foarte dese din partea 

instituţiilor publice; lipsa forţei de muncă calificată – în meseriile cele mai necesare firmelor nu se găsesc oameni 

calificaţi; fiscalizarea excesivă şi taxe multe, care duc la coborârea în economia gri sau neagră şi la scăderea 

exporturilor. 

 La invitatia Prefectului de a face propuneri legislative de interes pentru intreprinzatori,din partea 

intreprinzatorilor in mediul productiv s-a sesizat evidenta greoaie pe care o va implica decducerea si colectarea TVA 

la plata/incasarea facturilor si blocajul in derularea contractelor, care prevad termene de 30 - 90 de zile la plata 

facturilor,dependenta firmelor mici furnizoare de cele mari care nu sint obligate sa respecte noile conditii privind 

legislatia TVA;din partea filialei noastre s-a sesizat inadvertenta prevederilor Codului muncii privind incheierea de 

contracte de munca cu timp partial in numar nelimitat,permitind depasirea a 24 de ore/zi;in sfera tinerii 

contabilitatii,pe parcursul anului nu se pot identifica persoanele care practica aceasta activitate,contractele in numar 

nelimitat incheindu-se eventual pe perioada de o luna cu ocazia intocmirii si semnarii bilantului contabil. 
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FILIALA TELEORMAN 
Profesioniștii contabili din judetul Teleorman, membri ai CECCAR (Corpul Expertilor Contabili si Contabililor 

Autorizati din Romania), au sarbatorit, pe 21 septembrie, Ziua Nationala a Contabilului Roman.    

 Evenimentul  a omagiat personalitatea celui care s-a daruit nobilei profesii contabile și formarii noilor generatii de 

profesionisti, membru fondator si Presedinte al CECCAR – prof. univ. dr. MARIN TOMA, omul a cărui muncă fară 

intrerupere a contribuit la trasarea definitiva si irevocabila a locului câștigat de CECCAR in profesia contabila 

europeana  si internaționala. 

La eveniment au participat membri filialei,  reprezentanti ai unor institutii Teleormane si ziaristi. 

Membrii filialei Teleorman care l-au cunoscut si care au lucrat impreuna cu fostul lor presedinte au evocat memoria 

Marelui Om profesorul universitar doctor Marin Toma.  

Ziua Contabilului Roman 2012 a prilejuit si lansarea celei de a doua editii a Topului local al celor mai bune societati 

membre ale CECCAR, dar si acordarea de Diplome de merit si diplome celor care s-au remarcat in activitatea 

profesionala, incepand cu fostii presedinti ai filialei.  
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Topul firmelor de contabilitate din Teleorman a mentinut si in acest an ordinea de anul trecut.  

Si Filiala Teleorman a CECCAR a primit, din partea Consiliului Superior, o medalie cu chipul domnului Presedinte  

Marin Toma, pentru rezultatele obtinute. 

 

FILIALA VALCEA 

Cele mai importante activitati desfasurate in luna august: 

 

In baza intelegerii cu DGFP Valcea , s-a continuat si luna aceasta actiunea de intalnire a membrilor cu 

reprezentantul DGFP Valcea de la sediul filialei . Astfel , marti 21 august ora 16,00, a avut loc intalnirea de lucru a 

membrilor filialei cu reprezentantul DGFP Valcea ,ec.Turcu Gabriel director executiv adjunct DGFP Valcea .La 

aceasta intalnire, reprezentantul finantelor a dezbatut LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL TAXEI PE VALOAREA 

ADĂUGATĂ- Temei legal Titlul VI- Taxa pe valoarea adăugată - din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor  metodologice 

de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si obligatiile declarative pentru persoanele impozabile . 

           De asemenea , membrii au fost informati cu privire la pachetul de măsuri privind stimularea creării de locuri 

de muncă, care vizează reducerea CAS pentru firmele care angajează şomeri sub 25 de ani sau peste 55 de ani, si 

care se va aplica din luna octombrie, împreună cu o altă măsură de redresare economică - creşterea deductibilităţii 

cheltuielilor de cercetare - dezvoltare ale agenţilor economici. 

            S-a discutat si de  introducerea sistemului TVA la incasare care presupune colectarea taxei la momentul 

incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate. Contribuabilii eligibili sunt cei cu o cifra de afaceri inferioara 

plafonului de 500.000 de euro. Pentru acesti contribuabili regimul este obligatoriu. Regimul presupune si amanarea 

dreptului de deducere pana la plata facturilor primite. Sistemul nu se aplica in cazul livrarilor a caror contravaloare 

este incasata cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare.  În ceea 

ce privește contribuabilii, reprezentantul finantelor a aratat ca  măsura va necesita din partea lor un efort și eventual 
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costuri administrative suplimentare, întrucât va apărea necesitatea unei evidențe separate a facturilor emise 

respective încasate care vor trebui comparate lunar sau trimestrial. 

            Dupa prezentarea informatiilor noi , s-au purtat discutii profesioniste  atat pe baza celor prezentate cat si 

diverselor spete intalnite in practica . 

 

In perioada 25 august – 31 august , am organizat si desfasurat 2 (doua) cursuri de pregatire a candidatilor pentru , 

examenul de acces la stagiu din 30 septembrie si 7 octombrie , Expertiza contabila si Contabilitate financiara . 

 

Cele mai importante activitati desfasurate in luna septembrie : 

 In sala de curs de la sediul filialei , s-a desfasurat cursul de pregatire profesionala pentru membrii,conform PNDPC 

Accesarea, utilizarea,controlul si recuperarea  fondurilor europene , curs la care au participat 46 de membri . 

 

S-a continuat si luna aceasta actiunea de intalnire a membrilor cu reprezentantul DGFP Valcea de la sediul filialei. 

Astfel, miercuri 19 septembrie ora 15,00 reprezentantul DGFP Valcea,ec. Mihai Octavian a dezbatut impreuna cu 
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cei 42 de membrii , modificarile cu privire la obligatiile fiscale ale platitorilor cu regim de retinere la sursa pentru: 

        -contribuabilii care obtin venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate 

potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent; din activitatea de expertiza contabila si tehnica,judiciara si 

extrajudiciara; 

             - contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala; 

    - contribuabilii care obtin venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil-micraintreprindere care nu 

genereaza o persoana juridica sau venituri din asocierile fara personalitate juridica , pentru veniturile realizate atat in 

Romania cat si in strainatate. 

               S-a discutat si de  noile reglementari privind facturile fiscale, care vor intra in vigoare incepand cu 1 

ianuarie 2013. 

 

  - Sub egida Drumuri prin memoria profesiei contabile ,in memoriam dl.prof.univ.dr.Marin Toma – Presedinte 

CECCAR, vineri 21 septembrie 2012 in sala de conferinte a DGFP Valcea ,in prezenta a peste 100 de membrii, s-au 

desfaşurat manifestarile prilejuite cu ocazia sarbatoririi  Zilei Naţionale a Contabilului Român aflata la a opta editie 

si Topul local al celor mai bune societati membre C.E.C.C.A.R , editia a doua . 

 

Un moment cu adevarat special , dar si onorant , o surpriza de proportii , a fost cand s-au primit Diplome de 

excelenta din partea Institutiei Prefectului Valcea, semnate de Prefectul judetului ing.Nadolu Mircea si 

inmanate de dl.prof.Dinescu Nicolae , consilierul Prefectului . 

 

Diplome de excelenta au fost acordate : 

- Post Mortem pentru prof.univ.dr. Marin Toma Presedinte CECCAR  ; 

- d.na ec.Daniela Vulcan – Director general CECCAR  ; 

- dl.ec.Tosu Nicolae - Presedinte filiala Valcea ; 

- d.na ec.Cringus Valentina - director executiv filiala CECCAR Valcea ; 

- dl.ec.Cocos Vasile – membru titular in Consiliul Superior CECCAR . 

 

          Momentul a fost foarte emotionant pentru toti cei prezenti , dar mai ales pentru cei care au fost premiati . 

O manifestare care a adunat  laolalta  elita profesiei contabile din judet , intr-o zi memorabila , intr-adevar de 

sarbatoare si in care membrii filialei au fost mandri de faptul ca fac parte din acest organism profesional . 
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