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CECCAR sprijină sectorul IMM oferind practici      

contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale 
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Vineri, 2 noiembrie a.c. a fost pentru CECCAR o zi dedicată în totalitate sectorului Întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii, sector ce constituie principala preocupare a profesioniştilor contabili membri ai Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România: Partener Principal, alături de CNIPMMR, în cadrul 

Topului Naţional al Firmelor Private din România şi organizator al mesei Rotunde Tendinţe şi opţiuni în relaţia 

PMM vs. Piaţă. 

 

Prima jumătate a zilei a fost consacrată parteneriatului pe care Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România îl are cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România,  în organizarea 

Topului Naţional al Firmelor Private din România, anul acesta având loc ediţia a XX-a, jubiliară, şi a mesei 

rotunde din deschidere, ce a avut drept temă Priorităţi politice, economice şi sociale pentru relansarea sectorului 

IMM, 2013-2016.  

 

În cadrul Topului Naţional al Firmelor Private din România, în funcţie de performanţele realizate s-au acordat 

premii, la nivel naţional, pentru firmele clasate pe primele trei locuri la cele patru categorii de mărime: micro, mici, 

mijlocii şi mari; premii şi trofee ale Uniunii Europene a Artizanatului şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

(UEAPME), ale Asociaţiei Mondiale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (WASME); premii şi trofee pentru Excelenţă 

în Afaceri. Festivitatea de premiere a celor mai performante firme private a fost precedată de Masa rotundă cu tema 

"Priorităţi politice, economice şi sociale pentru relansarea sectorului de IMM-uri, 2013-2016", unde de 

asemenea, partenerul oficial al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România. 

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, ec. Daniela Vulcan, care a subliniat că: “ Numai uniţi putem 

crea plusvaloare în viaţa economică a ţării”, apreciind parteneriatul “pentru sprijinirea şi dezvoltarea 

activităţilor  IMM, inclusiv pentru organizarea unor acţiuni comune, pentru că împărtăşirea experienţei şi 

conlucrarea interinstituţională fac sistemul să funcţioneze. În acest context economic în care ne aflăm când 

economia naţională şi globală continuă să se lupte pentru a lua avânt, sectorul IMM este tot mai afectat.” 

CECCAR subliniază rolul profesioniștilor contabili și al IMM-urilor în relansarea economică ca fiind deosebit de 

important, constituind însăşi structura de bază a economiei, fără de care nici nu se poate discuta de economică. Într-

un peisaj mondial zguduit de criza financiară, caracterizat prin modificări structurale continue și o presiune 

concurențială crescută, rolul IMM-urilor în societatea noastră a devenit din ce în ce mai important datorită creării 
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oportunităților de angajare și a rolului important pe care îl joacă în bunăstarea 

și prosperitatea comunităților locale și regionale.  

  Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan,  a tras un semnal de 

alarmă: “Excesul de reglementare din profesia contabilă constituie o mare 

problemă, atât pentru mediul de afaceri, dar şi pentru profesia în sine”, 

subliniind un aspect deosebit de dureros pentru sectorul IMM: “legislaţia 

naţională este excesivă, faţă de restul Europei, împiedicând o bună relaţie 

între furnizorii şi beneficiarii serviciilor profesionale generând costuri 

imense pentru IMM”.  A adăugat că problema majoră în România pentru 

un IMM o constituie excesul de reglementare, fiind ţara cu cea mai 

dezvoltată reglementare în domeniul profesiei contabile: “ Nu veţi găsi 

niciunde, în alte ţări din est sau din vest, o dezvoltare atât de adâncă, atât 

de detaliată, cu cel puţin patru organisme, în domeniul profesiei contabile, 

reglementate fiecare prin legi speciale, ceea ce este un anacronism, este un 

lux pe care nu şi-l permite orice ţară. Cu cât faci mai multe organisme, cu 

atât înseamnă mai multe cotizaţii, cotizaţii ce sunt plătite de aceeaşi 

întreprindere mică sau mijlocie. Aşadar nimeni nu se gândeşte la impactul 

pe care îl au aceste reglementări asupra economiei, fiecare grup de interese 

îşi vede de treaba lui, urmăreşte să-şi rezolve problema politic şi aşa mai departe.” 

 Directorul General al CECCAR a amintit rolul şi importanţa expertului contabil şi al CECCAR care gestionează în 

România profesia contabilă, trăgând un nou semnal de alarmă, de data aceasta asupra abuzurilor cu care se 

confruntă experţii contabili şi contabilii autorizaţi în ţara noastră: “ În domeniul profesiei contabile CECCAR 

are o lungă tradiţie în organizare şi funcţionare, de peste 90 ani, fiind recunoscut în toate forurile naţionale 

şi internaţionale de profil, expertul contabil fiind principalul artizan al unei întreprinderi, în jurul căruia se 

învârte toată viaţa, strategia, imaginea fidelă în informaţiile şi raportările financiare, precum şi dezvoltarea 

acelei întreprinderi. Pe de altă parte, serviciile fiscale sunt implicite serviciilor de contabilitate, deci prestate 

de experţii contabili, de aceea consider că este de netolerat, într-o Românie europeană a anului 2012, ca 

cineva, un grup de interese, să vină să-i spună brutal unui expert contabil, care de 5, 10, 20 de ani, de 

exemplu, acordă servicii fiscale unei întreprinderi: De mâine, dacă nu te faci consultant fiscal, nu mai poţi 

presta în acest domeniu! 

Este jenant şi nepermis câte confuzii se fac la noi în ţară, şi am oferit doar un singur exemplu legat de 

fiscalitatea unei întreprinderi, câte abuzuri, şi vă rog să observaţi câte modificări se fac, câte schimbări, 

pentru că în România este foarte simplu, pe fondul unor acţiuni şi comportamente 

lipsite de etică elementară – este suficient să ai o nişă politică şi un grup de interese 

pentru a scoate orice reglementare dorită, fără să conteze interesul public, interesul 

general sau să intereseze dacă ceva merge bine.”  

În continuarea luării de cuvânt a subliniat importanţa unităţii: “Sprijinirea şi dezvoltarea 

sectorului IMM, stimularea creativităţii, a inovaţiei, a competitivităţii, în opinia 

CECCAR pot fi realizate doar prin sprijinul tuturor factorilor implicaţi şi a tuturor 

structurilor instituţionale antrenate în dezvoltarea culturii antreprenoriale, prin 

facilitarea accesului la finanţare, inclusiv cea din partea statului, prin activităţi de 

educare şi dezvoltare, facilităţi de ordin fiscal, precum şi facilitarea accesării de 

fonduri europene prin mecanisme care să nu dezarmeze din start prin cerinţe stufoase 

şi birocratice, şi nu în ultimul rând, trebuie dezvoltat şi întărit mecanismul prin care 

IMM-urile să participe la reglementarea pieţei lor. În practică însă, cei mari fac legea 

pentru cei mici, fără ca aceştia să fie bine-înţeleşi. În stadiul actual al unei pieţe alerte 

si în continuă schimbare, deschiderea firmelor mici şi mijlocii către serviciile experţilor 

contabili reprezintă o nevoie de schimbare a percepţiei şi o gândire mai flexibilă a 

IMM-urilor, faţă de provocările actuale şi faţă de nevoile de care trebuie să ţină seama, 

urmare a diverselor probleme cu care aceştia se confruntă zilnic.” 

CECCAR aminteşte principalilor factori decizionali din mediul public şi privat, adevărul 

potrivit căruia IMM-urile active, dinamice, care nu fac rabat la calitatea instrumentelor 

financiare cu care operează, vor fortifica Europa în fața incertitudinii cauzate de actuala şi 
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lunga criză economică și financiară. Întreprinderile mici sunt vitale pentru economia europeană: ele reprezintă 

aproximativ 99% din totalul companiilor existente în Europa şi numără peste 90 de milioane de angajaţi. Acestea au 

nevoie de sprijin pentru a recupera terenul pierdut pe durata crizei economice, care le-a obligat să renunţe la 

aproximativ 3,25 de milioane de angajaţi. De aceea CECCAR aminteşte că este esenţial ca IMM-urile să fie ajutate 

să se dezvolte, dat fiind faptul că ele oferă locuri de muncă pentru două treimi din lucrătorii angajaţi în sectorul 

privat, iar dezvoltarea acestui sector depinde şi de încrederea în informaţiile şi raportările financiare, adică de 

calitatea muncii experţilor contabili. Fără experții contabili și contabilii autorizați nu se pot măsura activităţile 

economice, nu se pot împărţi roadele activităţilor economice între angajaţii unei companii şi proprietarii acesteia, 

între muncă şi capital. Fără aportul experţilor contabili nu poate exista încrederea, atât de necesară în tranzacţiile 

comerciale şi financiare. Aceeași specialiști contabili sunt cei fără de care nu pot exista bugete naţionale şi impozite 

şi, deci, nici solidaritate între membrii societăţii. De calitatea acestor servicii depinde bunăstarea oamenilor, bunul 

mers al economiei și dezvoltarea comunităților. 

Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, a pus un accent deosebit pe  Parteneriatul existent între 

CECCAR şi CNIPMMR, spunând că: “reprezintă de fapt parteneriatul dintre experţii contabili  ca Practici 

Mici şi Mijlocii (PMM) şi IMM-uri, unde experţii contabili ca principali furnizori de servicii profesionale de 

calitate pot consilia IMM-urile, oferindu-le strategii, sfaturi care să îi ajute să genereze planuri de afaceri şi 

previziuni financiare, sprijin în atragerea de fonduri, sprijin pentru o mai buna gestionare a riscurilor sau în 

evaluare, sprijin pentru mai bune servicii în domeniul financiar, contabil, fiscal, în domeniul resurselor 

umane, şi ajută în special la contracararea influenţelor negative cu care IMM-urile se pot confrunta. Şi s-au 

făcut progrese semnificative în acest sens în cadrul parteneriatului pe care îl avem cu CNIPMMR pentru că s

-a înţeles ce înseamnă angajamentul într-un parteneriat, cât de important este cuvântul dat, cât de eficient şi 

constructiv este mecanismul colaborării şi conlucrării reciproce, bazată pe competenţă, încredere, etică, 

implicare şi disponibilitatea de a oferi ajutorul pentru un interes general, interesul public. Sperăm la 

încheierea unui parteneriat public privat similar. Iată de ce este necesar acum, mai mult ca oricând, să ne 

unim energiile şi resursele umane, să găsim resursele financiare pentru că numai uniţi putem crea plus 
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valoare şi bunăstare în viaţa economică şi socială a ţării, prin sprijinirea antreprenorilor, crearea unui loc de 

muncă, stimularea consumului şi interesului pentru muncă.”  

 Rolul profesiei contabile este foarte important și datorită adresabilității extrem de largi către un public 

numeros format din clienţi, donatori de credite, guvernanţi, angajatori, angajaţi, investitori, comunitatea oamenilor 

de afaceri, finanţatori şi alte persoane juridice. Tot acest public se bazează pe obiectivitatea şi integritatea 

profesioniştilor contabili pentru a menţine funcţionarea corespunzătoare a economiei. Aceasta încredere impune o 

răspundere publică și responsabilitatea bunăstării colective a comunităţii şi a instituţiilor deservite de profesionistul 

contabil. Publicul contează pe experţii contabili pentru o contabilitate financiara şi raportări financiare corecte, 

pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi 

impozite.  

Aşadar, mecanismul unei economii aflate într-o perpetuă dinamică informaţională, contextul concurenţial, evoluţiile 

pieţelor financiare, politicile macroeconomice, efectele crizei financiare etc., atribuie modalităţii în care 

întreprinzătorul gestionează relaţia sa cu profesionistul contabil, semnificaţii aparte.   

Circuitul logic al oricărei acţiuni umane, regăsite în funcţiile fundamentale ale procesului de 

management:  previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control-evaluare,  nu pot fi exercitate cu succes decât 

în baza unor informaţii economice pertinente, primite oportun, într-o reprezentare accesibilă, de la personal 

specializat, cum este expertul contabil.  

Importanţa informaţiilor financiar-contabile, asociată cu abilitatea întreprinzătorului de a valorifica oportun 

conţinutul acestora, transferă profesionistului contabil rolul unui factor de producţie activ, implicat în mod 

direct, în antrenarea celorlalţi factori de producţie destinaţi realizării de plusvaloare -  necesitatea dictată de 

dimensiunile şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii, care solicită de cele mai multe ori capacităţi polivalente 

de manifestare a calificării expertului contabil, sub forma prestaţiilor de servicii integrate.   

Astfel, expertul contabil  devine un partener indispensabil în procesul de elaborare a previziunilor, a 

programelor şi proiectelor pe termen mediu şi scurt, în etapa operaţională şi  în etapa de comensurare şi 

interpretare a rezultatelor. Informaţiile furnizate prin prestaţiile sale servesc nemijlocit organizării activităţilor pe 
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subdiviziuni, stabilirii structurii organizatorice, stabilirii politicilor de personal, antrenării, motivării, remunerării 

etc., în funcţie de posibilităţile de alocare a resurselor.  

Totodată, prestaţia experţilor contabili oferă posibilitatea evaluării performanţelor şi comparării acestora cu 

obiectivele prestabilite, identificării punctelor forte, punctelor slabe, oportunităţilor, constrângerilor şi riscurilor, a 

căror cunoaştere permite ameliorarea rezultatelor şi tendinţelor. 

Componentă a managementului firmei, managementul financiar-contabil se suprapune obiectivelor fundamentale 

ale oricărei organizaţii: maximizarea profitului, maximizarea valorii întreprinderii şi implicit maximizarea  averii 

antreprenorilor. 

În finalul luării de cuvânt, Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, a mulţumit şi felicitat conducerea 

CNIPMMR “pentru organizarea exemplară a acestei festivităţi, începând cu masa rotundă de dimineaţă şi 

continuând cu Topul Naţional al Firmelor Private, atât prin conţinutul programului ales, cât şi prin 

participarea numeroasă”, făcând un apel la conştientizarea propriei valori a fiecărui investitor implicat în 

fenomenul IMM din România. 

Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost apreciată de către Consiliul 

Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi a prins contur prin acordarea a două trofee în 

cadrul amplului eveniment desfăşurat în Palatul Parlamentului. 

 CECCAR a primit Trofeul Special cu ocazia a peste 90 de ani de activitate şi pentru abordarea corectă a 

problemelor sectorului IMM, trofeu ce a fost primit de către Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan.  

Un alt moment emoţionant, un simbol al recunoaşterii valorii celui care a fost artizanul profesiei contabile din 

România şi un aprig luptător pentru drepturile IMM-urilor, a fost constituit de acordarea Trofeului Special, acordat 

de CNIPMMR In Memoriam, domnului prof. univ. dr. MARIN TOMA, Preşedintele CECCAR. 

În cadrul Topului Firmelor Private din România, Marele premiu special pentru dezvoltare şi calitate, a fost 

acordat de către CECCAR Societăţii Comerciale JPA AUDIT & CONSULTANŢĂ SRL. 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a subscris celor 10 PRIORITĂŢI 

MAJORE PENTRU IMM-uri – solicitări ale sectorului IMM pentru clasa politică din România: 

Măsuri pentru crearea unui mediul mediu de afaceri favorabil şi prietenos pentru IMM-uri: 
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Asigurarea unui mediu de afaceri favorabil şi prietenos, a unui cadru legal stabil şi predictibil, bazat pe reducerea 

birocraţiei;  

Continuarea procesului de simplificare a procedurilor administrative, reducerea prafiscalităţii şi a numărului de 

autorizaţii, avize, licenţe şi permise pentru agenţii economici, cu reducerea a cel putin 10% dintre acestea.  

Realizarea unui sistem informaţional şi a inventarului complet al taxelor nefiscale şi al avizelor, autorizaţiilor şi 

licenţelor, care să constituie suportul de aplicare şi de simplificare a procedurilor administrative privind înfiinţarea şi 

funcţionarea întreprinderilor; 

Generalizarea aplicării procedurii tacite; 

Creşterea transparenţei măsurilor privind mediul de afaceri şi a politicilor guvernamentale, prin: îmbunătăţirea 

cadrului legal, bazat pe consultarea obligatorie a organizaţiilor IMM-urilor şi pe analiza cost-benficiu pentru IMM-

uri; realizarea sistematică de evaluări de impact a fiecărui nou act normativ; evaluările de impact ex-post realizate de 

organizaţiile reprezentative pentru IMM-uri asupra reglemetărilor juridice recent introduse; 

Reglementarea obligaţiei elaborării şi publicării anuale a unui raport cuprinzător privind starea IMM-urilor, 

având două părţi, analiza din punct de vedere guvernamental şi analiza neguvernamentală, care să fie prezentat în 

Parlament şi să fie valorificat în vederea perfecţionării legislaţiei şi funcţionării administraţiei centrale şi locale. 

 

Adoptarea unei noi Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care să asigure implementarea deplină la nivel 

naţional a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” şi creşterea 

treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de 

dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020. 

 

Creşterea sumelor alocate programelor de înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocarea 

prioritară a 300 milioane euro pentru susţinerea financiară a programului start-up în perioada 2013-2014, care 
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va asigura crearea unui număr de 300.000 locuri noi de muncă şi creşterea cu 4,26% a PIB în perioada 2013-2016. 

 

Relansarea procesului investiţional, prin modificarea şi completarea O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea 

investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, precum şi prin îmbunătăţirea cadrului legal privind schemele de 

ajutor de stat, cu modificarea criteriilor de acordare pentru a le face pe deplin accesibile întreprinderilor mici şi 

mijlocii, inclusiv relansarea Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea 

accesului acestora la finanţare - START. 

 

Reducerea fiscalităţii şi îmbunătăţirea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală, prin: 

Reducerea TVA de la 24% la 19%;  

Reducerii fiscalităţii asupra forţei de muncă cu 5 puncte procentuale sau măcar reglementarea plăţii 

trimestriale a contribuţiilor pentru IMM-uri şi ONG-uri (inclusiv patronate şi sindicate);  

Reducerea cu minim 25% a numărului de impozite pentru întreprinzători, care în România este de 6,6 ori mai 

mare decât media UE (European Commission Enterprise and Industry, Fişă informativă SBA România 2010 / 2011, 

număr de plăţi de impozite / an în 2011: România 113, raportat la media UE de 16,94). 

Eliminarea penalităţilor de întârziere foarte mari privind creanţele bugetare (cu menţinerea doar a dobânzii de 

întârziere);  

Aplicarea aceluiaşi regim de penalităţi şi dobânzi de întârziere în cazul plăţilor întârziate din contractele de 

achiziţie publică şi pentru celelate obligaţii de plată către întreprinzători (rambursare TVA, etc.);  

Reglementarea principiului "in dubio contra fiscum", potrivit căruia în caz de orice dubiu asupra normei 

aplicabile, susceptibilă de interpretări ambigue sau multiple, sau privind existenţa faptului impozabil sau naturii 

acestuia, să se aplice situaţia cea mai favorabilă contribuabilului, pentru ca acesta să nu fie sancţionat pentru 

imperfecţiunile cadrului normativ; 
Îmbunătăţirea reglementărilor privind controalele, pentru exercitarea cu prioritate a funcţiei preventive a 

controlului, cu informarea corespunzătoare şi stabilirea de avertismente prealabile sancţiunilor pecuniare în cazul 

microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, responsabilizarea funcţionarilor cu atribuţii de control, eliminarea 

practicilor controalelor şi amenzilor excesive pentru IMM-uri.   

Menţinerea cotei unice de 16% şi neadoptarea de măsuri privind creşterea fiscalităţii. 

 

Îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor structurale prin respectarea strictă a termenelor de finanţare prevăzute în 

contracte, finanţarea în întregime de la bugetul statului a cheltuielilor efectuate, care vor fi ulterior rambursate de CE, 

inclusiv garantarea creditelor bancare necesare cofinanţării beneficiarilor proiectelor finanţate din fonduri structurale. 

 

Îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, prin susţinerea înfiinţării unei bănci speciale dedicate IMM-

urilor sau a programelor speciale de creditare a micilor întreprinzători şi instituirea, potrivit practicii europene, 

a mediatorului de credite pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ,  dupa model francez, care să asigure realizarea a 

3 scopuri: creşterea creditării IMM-urilor, oferirea de soluţii întreprinderilor, în special sectorului IMM, pentru a 

obţine finanţări de la bănci şi sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme nerezolvate majore.  

 

Îmbunătăţirea legislaţiei privind achiziţiile publice, pentru creşterea participării IMM-urilor la achiziţiilor 

publice:  
Reglementarea unor prevederi speciale pentru IMM-uri: obligativitatea împărţirii în loturi mai mici a obiectului 

achiziţiei pentru a fi accesibil IMM-urilor, garanţii de participare şi bună execuţie mai mici pentru IMM-uri, 

simplificarea procedurii privind acordarea de avansuri, etc.;  

Reglementarea în regim de urgenţă a obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de 

maxim 30 de zile calendaristice de la recepţie, cu sancţiuni ferme (dobânzi şi penalităţi echivalente cu cele pentru 

datorii bugetare), cu transpunerea Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 

2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (reformare), al cărei temen maxim 

de transpunere expiră la data de 16 martie 2013. 
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Susţinerea dezvoltării IMM-urilor din România, prin susţinerea distribuţiei şi comercializării produselor lor :  

Extinderea măsurilor adoptate prin Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, privind 

protecţia împotriva înţelegerilor şi practicilor anticoncurenţiale şi accelerarea plăţilor comercianţilor către toate IMM-

urile furnizoare - din industria uşoară, mobilă, produse chimice, etc., care va stimula creşterea producţiei industriale 

autohtone şi va reduce importurile;  

Instituirea unei reţele de colectare în vederea distribuţiei produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, 

inclusiv micii agricultori şi meşteşugari, cu implicarea financiară a fondurilor UE;  

Instituirea obligativităţii pentru marile lanţuri de magazine de a asigura un spaţiu minim de desfacere (30%) pentru  

prezentarea şi comercializarea produselor tradiţionale şi locale realizate de IMM-uri, inclusiv micii agricultori şi 

meşteşugari.  

Dezvoltarea reţelelelor şi centrelor de consultanţă şi informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin în afaceri, a 

portalurilor de soluţii pentru IMM, susţinerea reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, 
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FILIALA ARAD 
INTRUNIREA  LUNARA  CU  MEMBRII IN  ZILELE  DE  03-04.10.2012 

 

 

In  zilele de  03 - 04.10.2012  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 03.10.2012 – 88 membri experti contabili si  in  

ziua  de  04.10.2012 – 62  membri  contabili  

autorizati. 

 D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae a facut 

o informare asupra activitatii desfasurata de excutivul 

filiale in luna septembrie 2012, Simpozionul ,,Ciuce 

Pavel’’ editia a X-a cu tema ,,Guvernanata 

Corporativa si profesia contabila’’, o continuare a 

temei Congresului Profesiei Contabile unde au 

participat un numar de 130 de profesionisti contabili, cadre universitare si reprezentanti ai mediului de afaceri. 

 Iar in 21 septembrie profesionisti contabili aradeni au sarbatorit Ziua Nationala a Contabilului Roman, sub 

egida ,,Drumuri prin memoria profesiei contabile’’. 

 D-nul Prof. Univ. Dr.  Cernusca Lucian a prezentat abordarea contabilă şi fiscală privind  Ordonanta 15/2012 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in  M.O.621 din 29 aug.2012 si 

anume,  cum se va aplica masura in anii urmatori, presupunand ca va fi adoptata in aceasta forma. 

 D-na Furca Teodora- auditor de calitate, lector formator CECCAR, a prezentat aspecte din gestionarea unui 

cabinet de expertiza contabila, cum ar fi modele de practici si retele, infiintarea si dezvoltarea cabinetului. 

 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: 

 Formularul 097 - Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare a fost aprobat prin Ordin  ANAF nr. 

1.529/2012. Formularul 097 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 

153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au obligaţia să 

notifice organele fiscale cu privire la 

aplicarea sistemului TVA la încasare sau 

cu privire la încetarea aplicării acestui 

sistem. Calendarul obligatilor fiscale lunare 

si trimestriale care se vor declara si achita 

in luna octombrie.  

 Pe marginea celor prezentate s-au 

purtat discutii, membrii solicitand precizari 

privind punerea in aplicare a actualelor 

reglementari. 
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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     

Octombrie  2012, Nr. 10/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            15 

Curierul filialelor 

FILIALA BACAU 
In data de 25 octombrie 2012, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

Masa rotundă cu tema:  < Importanţa expertizei contabile ca mijloc de probă în cauzele civile şi penale > 

avându-i ca moderatori pe dl.Bulinschi Marcel – Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau  şi dl. Pastrav 

Constantin - Director executiv. 

 

Organizatori:  C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău 

Participanti la eveniment: 

 

 
 

TRIBUNALUL Bacau - Dana STEFANESCU - Presedinte 

PARCHELTUL de pe langa  TRIBUNALUL Bacau - Felix BANILA - Prim- Procuror 

D.G.F.P.S. Bacau 
- Paul STUPU – Director executiv 

                            adjunct 

BCCO -  SCFTSB Bacau - Florin SAVA - Comisar 

BCCO -  SCFTSB Bacau - Adrian SAVA – Sef serviciu 

INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE Bacau - Ioan POPA - Comisar sef 

INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE Bacau - Cristi NECHITOAIE - Comisar Sef 

INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE Bacau - Siviu MUNTEANU - Comisar 

GARDA FINANCIARA -  Eugen   STEFANESCU - Comisar 

D.N.A. - Cristian BECA - Specialist 

CENTRUL REGIONAL DE MEDIERE 
- Florentin GRADINARU – Avocat, 

                     Presedinte CRM 

38 membri ai filialei - experti contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari 

Octombrie  2012, Nr. 10/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            16 

Curierul filialelor 

Mediatizarea evenimentului s-a facut prin invitaţie scrisă transmisă oficialităţilor şi prin  e-mail-uri transmise 

membrilor experti contabili înscrişi în GEJ. 

In presa locală, evenimentul a fost a fost mediatizat prin următoarele articole: 

“Dezbatere profesională la CECCAR” – Ziarul de Bacău, 25 octombrie 2012; 

„Masă rotundă la CECCAR” – „Deşteptarea”, 26-28 octombrie 2012; 

„Expertizele contabile judiciare dau bătăi de cap” - Ziarul de Bacău, 31 octombrie 2012. 

Problemele prezentate  s-au axat pe următoarele puncte: 

 1. Cu privire la dispunerea expertizelor contabile judiciare si  stabilirea obiectivelor: 

nu se pune in vedere partilor, de a se invoi asupra numirii expertilor; în cazul în care acest lucru nu se relizeaza, 

numirea acestora de catre instantade judecata sa se faca prin tragere la sorti; 

comunicarea prin care se aduce la conostinta expertului contabil, ca a fost numit pentru efectuarea unei lucrari de 

expertiza contabila se face cu intarziere; 

se dispune ,,refacera” expertizei contabile prin intocmirea unui supliment la raportul intocmit initial de expertul 

contabil pe baza obiectiunilor formulate de parti sau avocatii acestora, in loc de ,,intregirea” expertizei contabile prin 

stabilirea de catre instanta de judecata de obiective noi sau colaterale celor stabilite anterior; 

solicitarea expertizei contrarie nu este motivată, astfel cum prevede Codul de procedură civilă; 

dispuneera de catre instantele de judecata penala de expertize contabile carora li se stabilesc aceleasi obiective cu cele 

stabilite in expertizele contabile dispuse de organele de urmarire penala, in faza de cercetare; 

stabilirea obiectivelor nu se face in toate cazurile de catre instanta de judecata prin incheiere de sedinta, facandu-se 

trimitere la file din dosarul cauzei, unde sunt stabilite obiective de catre parti sau avocatii acestora, care de cele mai 

multe ori nu sunt clare, concise, fara echivoc si fara a solicita expertului contabil sa se pronunte asupra incadrarilor 

legale a faptelor supuse judecatii, sau obiective care nu au legatura cu cauza; 

nu in toate cazurile obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul contabil sunt clare, concise, fara echivioc si fara a 

se solicita acestuia sa se pronunte asupra incadrarilor legale a faptelor; 

obiective stabilite care nu au legatura cu cauza sau care nu au drept suport documentele primare si inregistrarea in 
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contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; 

expertii contabili nu sunt solicitati la formularea obiectivelor de catre organul de urmarire penala                       

nu se fixeaza de fiecare data un termen la care sa fie chemate partile si expertul desemnat pentru a se aduce la 

cunostinta obiectul expertizei si intrebarile sau obiectivele la care expertul trebuie sa raspunda. Acest demers da 

posibilitatea partilor si expertului desemnat sa faca observatii cu privire la continutul intrebarilor(obiectivelor) si sa 

ceara modificarea sau completarea lor.   

 

2. Onorarii: 

nu se cunosc criteriile care stau la baza stabilirii cuantumului  acestora 

in multe cazuri stabilirea onorariilor nu se face in functie de  complexitatea lucrarii si volumul de munca depus de 

expertul contabil; 

prin incheierile de sedinta in cele mai multe cazuri nu se specifica ca onorariul este provizoriu, situatie in care 

expertul contabil desi solicita pe baza notei de evaluare suplimentarea acestuia, instanta de judecata nu pune in 

discutie cererea expertului; 

la nivelul biroului local nu exista o evidenta clara a lucrarilor de expertiza contabila judiciara executate intr-un an de 

zile. 

 

 Persoanele participante - reprezentanţi ai instituţiilor, ca beneficiari ai expertizelor contabile judiciare dar şi 

experţii contabili – au apreciat întâlnirea ca fiind deosebit de utilă prin expunerea directă a dificultăţilor întâmpinate 

cât şi prin promisiunea rezolvării acelor aspecte care obstrucţionează, în final buna desfăşurarea a actului de justiţie. 

 

FILIALA BIHOR 
  În această lună, la nivel de filială, au avut loc intâlniri gratuite cu membrii, desfăşurate sub forma : unui seminar cu 

tema ”Codul Fiscal - reglementare şi aplicare la zi” “, respectiv o masă rotundă  avand ca temă ”Codul de procedură 

fiscală,sistemul declarativ şi modificările legislative aplicabile la zi”, acţiuni desfăşurate în zilele de 2 şi 3 octombrie 

2012, la care au participat : 

-        din partea ITM Bihor, dna Emilia Mercea si d-nul Ioan Bercea directorul Administraţiei Financiare Oradea;  

-  din partea DGFP Bihor -  inspector de specialitate,  d-na Magdalena Berce şi dl Druţă Ioan.  

- din partea conducerii filialei, d-nul preşedinte Susa Valerian Pavel şi directorul executiv, Leonica Bochiş ; 

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

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

aceste  întâlniri tematice din aceasta lună, au participat  aproximativ 200 persoane, din care, 25  au fost nemembri ai 

Filialei . 

- În data de 14 octombrie 2012, la nivelul filialei noastre s-a desfăşurat  evaluarea semestrială a stagiarilor din 

anul al III lea.    

  

- În data de 27 octombrie 2012,d-na director executiv Bochiş Leonica împreună cu dl. Preşedinte Susa Valerian 

Pavel am participat la gala Topului firmelor din judeţul Bihor, organizată sub egida Camerei de Comerţ şi Industrie a 

jud.Bihor. 

Cu acest prilej, Filialei Bihor a CECCAR, i- a fost decernată Diploma de Onoare, pentru meritele deosebite avute în 

promovarea intereselor mediului de afaceri din judeţul Bihor(copie anexată) 

 - Am organizat şi asigurat condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei de Birou Permanent ţinută în data de 31 

octombrie 2012. În această sedinţă, au fost  analizate : 

Proiectul Bugetului de Venituri şi cheltuieli al Filialei, pentru anul 2013; 
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 Analiza modului de realizare a programului de pregătire profesională a membrilor şi a cursurilor aflate în derulare; 

 Informarea privind rezultatele examenului de acces la profesieşi a procedurilor privind înscrierea la stagiu; 

 diversele solicitări scrise ale membrilor filialei, 

 fiind emisă Decizia nr. 12 / 34, din 31.10.2012, care a fost transmisă  secretariatului organelor de conducere; 

Am transmis e-mail-uri tuturor membrilor filialei cu privire la organizarea cursurilor de pregătire profesională 

obligatorie din aceasta lună.  

În această lună în cadrul filialei Bihor s-au desfăsurat următoarele cursuri obligatorii din cadrul Programului 

naţional de dezvotare profesională continuă: 

în perioada 03-07 octombrie - “ Standarde Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS”, la care au 

participat  65 de persoane iar lector a fost d-nul Ştefan Bunea; 

în perioada 22-26 octombrie – “Audit şi certificare”, lector Adriana Florina Popa şi Bochiş Leonica 

în perioada 27-31octombrie – “Reglementări contabile naţionale în domeniul agriculturii şi silviculturii (inclusiv 

composesorate şi asociaţii agricole)”, lector Adriana Florina Popa şi Breban Ludovica. 
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D-na Bochiş Leonica şi d-na Brebena Ludovica au renunţat la onorariul aferent acestor cursuri, pentru reducerea 

cheltuielilor cu pregătirea profesională şi creşterea eficientizării  rezultatelor financiare a  filialei. 

 

FILIALA BISTRITA 
In data de 10 octombrie s-a desfasurat intalnirea cu reprezentantii Compartimentului Metodologie Asistenta 

Contribuabili din cadrul DGFP Bistrita Nasaud, respectiv D-na Mester Georgeta si D-na Sulea Camelia cu membrii 

filialei privind prevederile OG15/2012 pentru modificarea si completarea Codului fiscal. 

S-a  discutat  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, adica 2,25 milioane lei. Pentru acesti contribuabili regimul este obligatoriu, incepand cu 

01.01.2012. Regimul presupune amanarea dreptului de deducere a TVA pana la plata facturilor primite. În ceea ce 

priveste contribuabilii, si implicit profesionistii contabili,  regimul impus prin OG 15/2012 necesita din partea lor un 

efort si costuri suplimetare cu programele informatice, întrucât va apărea necesitatea unei evidente separate a 

facturilor emise si încasate, care vor trebui comparate lunar sau trimestrial. 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            19 

Curierul filialelor 

Octombrie  2012, Nr. 10/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            20 

Curierul filialelor 

In cadrul intalnirii au fost prezentate si unele aspecte privind obligatiile declarative si de plata, aferente impozitului 

pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate in cazul veniturilor obtinute potrivit conventiilor/contractelor 

civile. 

La finalul intalnirii, s-a hotarat reluarea discutiilor si a intrebarilor pe tema TVA la incasare, la aparitia normelor 

metologice. 

 

In perioada 24-28.10.2012 in cadrul PNDPC s-a desfasurat cursul de IFRS, lector Dl. Rapcencu Cristian si numar 

de 62 participanti. 

1.CONTABILITATEA ACTIVELOR  IAS 16-20-36-38-23-40-02-40 si IFRS 5 

2.CONTABILITATEA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR  IAS 18-11-37-12 

3.SITUAŢII FINANCIARE IAS 1-10-7-33-24-27-31-28. 

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

spete intalnite in practica . La final toti participantii au fost testati. 

 

In cadrul intalnirilor bilunare cu membrii temele prezentate au fost: 

 -in data de 02 octombrie “Factoringul-solutie pentru managementul creantelor” prezentata de director 

executiv D-na Login Poni. 

–in data de 23 octombrie “Contestarea actelor administrative fiscale”  prezentata de catre presedinte D-na 

Habalau Maria.  

 

FILIALA BRAILA 
Simpozion dedicat Săptămânii Europene a IMM-urilor 

"Provocări prezente şi oportunităti viitoare pentru IMM-uri şi practicile mici si mijlocii (PMM-uri) " 

C.E.C.C.A.R  BRĂILA - 18 octombrie 2012 

          Evenimentul “Provocări prezente şi oportunităţi viitoare pentru IMM-uri si practicile mici si mijlocii 

(PMM-uri) " dedicat Săptămânii Europeane a IMM-urilor, a fost organizat de la sediul filialei  CECCAR Brăila în 

data de 18 octombrie 2012  cu participarea profesioniştilor contabili membri CECCAR dar şi a unor reprezentanti 

ai IMM-urilor locale .  

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A IMM – urilor este un 

eveniment organizat la nivel european ce  a fost lansat încă 

din anul 2009 cu scopul de a oferi întreprinzătorilor de 

astazi şi de maine informatiile şi instrumentele de care au 

nevoie pentru asigurarea succesului continuu şi a 

competitivitatii in mediul economic dinamic al Europei .  

Săptămâna Europeană a IMM-urilor este initiată si 

coordonată de Directia Generala Intreprinderi si Industrie 

a Comisiei Europene , ca una din masurile de aplicare a 

Principiului 1 al Legii privind Intreprinderile mici pentru 

Europa (Small Business Act ) care prevede ca “UE si 

statele membre ar trebui sa creeze un mediu in cadrul 

caruia intreprinzatorii si afacerile de familie pot sa 

prospere si in care spiritual antreprenorial este 

recompensat.” 
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     Programul de desfasurare al evenimentului organizat de filiala CECCAR Brăila a fost structurat pe două 

secţiuni , prima intitulată   “ IMM-urile provocări actulale “   cea de-a doua secţiune “ Finanţarea europeană-

provocari prezente, perspective pentru viitor “ , şi finalizat cu sesiunea de intrebari si raspunsuri pentru participanti. 

      Invitatii prezenti la eveniment au prezentat următoarele teme : 

1.Discursul introductiv  – Paula Ştefănescu – preşedinte  CECCAR Braila 

2.IMM-urile provocări actuale ale antreprenorilor - ing. Silviu Mangiurea presedinte filiala Patronatului Român  

Brăila şi Florin Drăgan -antreprenor 

3.Be Antrepreneur Please ! – dna Camelia Dragan – presedinta Asociatiei pentru Antreprenoriat din România 

4.IMM-urile si implicatiile fiscale - dna Mariana Lozneanu consilier superior al DGFP Brăila . 

5.IMM-urile evolutie si perspective – reprezentanta Directiei de Statistica Braila dna Podaru Elena . 

6.IMM-programe de finantare nerambursabila din bugetul de stat , implementate de AIPPIMM –dna Daniela 

Cojocaru consilier OTIMMC Constanta 
Implementarea proiectelor cu finantare europeana destinate IMM-urilor în domeniul agriculturii ––director adjunct 

Constantin Voicu  al  APDRP BRAILA 

Implementarea proiectelor cu finantare europeana destinate IMM-urilor –dna Lucia Ionescu director economic al 

Camerei de Comerţ Industrie si Agricultură BRAILA  

Sesiunea 2: Finantarea europeană – provocari prezente , perspective pentru  perioada 2014-2020 

Finanţarea europeana –perspective pentru 2014-2020 - dr.ec Iuliana Panaitescu reprezentant ADR S-E  

Proiectele pentru IMM-uri cu finantare europeana – dl Alexandru Ionescu director economic al Organismului 

Intermediar Regional – POS DRU – Regiunea SUD EST - BRAILA   

Surse finanţare pentru IMM-uri  –dnul Iulian Petrea director commercial si consilier Laura Gheorghe  BRD 

BRAILA- 

Surse finanţare pentru IMM-uri –dnul director Florin Constantin si consilier Nicoleta Murariu - BANCA 

TRANSILVANIA BRAILA 

 

In discursul introductiv presedintele filialei CECCAR BRAILA dna Paula Ştefănescu a declarat  : “Anul acesta 
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2012 , evenimentele organizate in cadrul Saptamanii europene a IMM-urilor isi propun sa : prezinte masurile de  
sprijin pe care le oferă UE şi autorităţile locale, regionale şi naţionale IMM-urilor şi microîntreprinderilor 

- să promoveze antreprenoriatul şi astfel să determine o creştere a numărului de persoane, în special tinere, care se 

gândesc  serios la o carieră de antreprenor               

- să le recunoască antreprenorilor contribuţia pe care şi-o aduc la creşterea gradului de bunăstare, la crearea de 

locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării. 

    Aceste evenimente ar trebui sa constituie oportunitati pentru IMM-urile actuale de a-si impartasi experientele si 

de a-si dezvolta in continuare afacerile . 

Domnia sa a pus accent pe faptul ca “In Romania 99,7% din totalul intreprinderilor sunt IMM-uri , 

aproximativ 500.000 de IMM-uri. Ele  genereaza doua treimi din totalul locurilor de munca din Romania. Sectorul 

IMM-urilor din Romania contribuie cu 65% in Produsul Intern Brut (PIB) din Romania, iar ca forta de munca 

procentajul este de pana la 67% din total“.Din totalul IMM – urilor peste 89% dintre acestea sunt 

microintreprinderi (cu mai putin de 10 angajati); aproape 9% sunt intreprinderi mici (cu 10 pana la 50 de angajati) 

si 1,6% sunt intreprinderi mijlocii, cu pana la 250 de angajati.Concluzia datelor statistice prezentate denota ca de 

faptul  ca economia  Romaniei nu se bazeaza pe un numar redus de companii mari, ci pe un  numar mare de 

intreprinzatori mici si mijlocii.”  

Aceeasi situatie a fost exprimata si de invitatul dl Silviu Mangiurea presedintele filialei Brăila  a Patronatului 

Român – care a apreciat initiativa CECCAR Braila de a organiza acest eveniment şi de a asculta vocea IMM-urilor. 

Domnia sa a mentionat perioada grea prin care trec agentii economici si in special IMM-urile, ce resimt impactul 

cel mai acut al recesiunii economice. “Oamenii de specialitate afirmă că IMM-urile sunt baza economiilor 

nationale , ele pun umărul la constituirea bugetelor statelor . Ele sunt cele care muncesc si se zbat pentru a fi 

corecte si a-şi plăti contribuţiile la bugetul de stat “.   A făcut referiri la situaţia grea economică a judetului Brăila 

care nu se mai sprijină pe industrie şi a exprimat convingerea că un bun antreprenor trebuie să aibe la bază o 

gândire economică , bazată pe legislaţie şi a rolului indispensabil pe care profesionistii  contabili il au pentru IMM-

uri.  

In cadrul acestui eveniment dna Camelia Drăgan presedinte APAR – a prezentat un material captivant intitulat “ Be 

Antrepreneur Please ! “continând informatii asupra programului de educatie  antreprenorială  “Empretec “, 

aducând în prim plan informatii legate de :  cine este Antreprenorul, care sunt  obiectivele si motivele pentru a 

deveni antreprenor, care sunt riscurile cu care se confrunta des antreprenorii si de ce calitati are nevoie un bun 

antreprenor. 

Tema “Programe de finanţare nerambursabilă din bugetul de stat, implementate de AIPPIMM  - a fost 

prezentată de dna Daniela Cojocaru Consilier CIAI Braila-OTIMMC Constanţa . In cadrul expunerii Dna Daniela 

Cojocarul s-a referit pe scurt la Programele de finantare gestionate de AIPPIMM pentru 2012 si a punctat pentru 

fiecare program beneficiarii, criteriile de eligibilitate si alte informatii cu caracter general . Au fost prezentate : 

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri – SRLD, 

Programul UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, 

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la 

finantare – START, Programul national multianual pe perioada 2007 – 2012 pentru dezvoltarea culturii 

antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul  intreprinderilor mici si mijlocii, forumul national “Femeia 

Manager”, Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de 

piata, Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii.  

Tema “ Implementarea proiectelor cu finantare europeana destinate IMM-urilor în domeniul agriculturii “– 

a fost prezentată de dl director adjunct Voicu Gheorghe al APDRP Brăila. Domnia sa a expus cateva consideratii 

asupra modului de dezvoltare a mediului de afaceri din zonele urban si rural si ulterior s-a concentrat pe o analiza a 

microintreprinderilor din spatiul rural si sprijinul acordat de Uniunea Europeana pentru implementarea Politicii 

Agricole Comune prin instrumentul de finantare FEADR. 

Din analiza prezentată de domnia a  reiesit  faptul  ca la nivel national :este necesara  o restructurare a activitatilor 

la nivelul fermelor agricole; microintreprinderile din mediul rural reprezinta 13 % din numarul total de 

intreprinderi la nivel national, sunt 4,2 microintreprinderi la 1000 locuitori; media locuri de munca este de 3 locuri 

de munca/microintreprindere; necesitatea crearii de noi microintreprinderi care vor revitaliza economia rurala .   

A fost amintit  programul de sprijin acordat pentru crearea si dezvoltarea microintreprinderilor FEADR care se 

refera la:   *Obiectivul general – dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-
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agricole ; *Obiective specifice: cresterea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural; cresterea valorii 

adaugate in activitati non-agricole; cresterea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre 

microintreprinderi. *Obiective operationale: crearea de microintreprinderi; dezvoltarea sectorului non-agricol in 

spatiul rural; sprijinirea initiativelor non-agricole promovate de tineri si femei; incurajarea activitatilor 

mestesugaresti si artizanale; reducerea gradului de dependenta fata de agricultura. 

Prezentarea a facut referire la categoriile de investitii ce pot fi efectuate in mediul rural,  tipuri de servicii ce pot fi 

prestate, beneficiarii si limitele sumelor aprobate pentru ajutorul public nerambursabil  si situatia depunerilor de 

proiecte din cadrul PNDR. 

Tema “Implementarea proiectelor cu finantare europeana destinate IMM-urilor –  de catre Camera de 

Comerţ Industrie si Agricultură BRAILA a fost prezentata de dna Dir.ec. Lucica Ionescu. Prezentarea a continut 

realizarile programelor derulate de CCIA Braila  cu finantare europeana destinate IMM-urilor : Proiectul 

“Sanatatea si securitatea in munca, o premisa pentru competitivitate”  , Programul de instruire pentru cresterea 

adaptabilitatii, competitivitatii si productivitatea angajatilor” ; “Abilitati si competente noi. Eficienta si 

productivitate crescuta la locul de munca; “Educatia antreprenoriala – cheia competitivitatii IMM-urilor” ; 

Principalele aspecte ale Programului “Birouri de asistenta pentru promovarea responsabilitatii sociale a 

intreprinderilor” 

Cea de-a doua parte a evenimentului a continut prezentari legate de finantarile europene pentru prezent si viitor .  

Tema “Finanţarea europeana –perspective pentru 2014-2020” prezentata de  reprezentantii Agenţiei pentru 

Dezvoltare Regională Sud – Est prin dna dr.ec Iuliana Panaitescu  a cuprins  prezentarea  Politicii de coeziune la 

nivel European pentru perioada 2014 – 2020  iar ca principale probleme larg dezbatute si avute ca puncte de reper 

pentru noua perioada de programare se numara   : Guvernanta economica, Semestrul european , Pactul de 

stabilitate si crestere economica , Corectarea dezechilibrelor macroeconomice, Pactul euro-plus, Remedierea 

sectorului financiar. 

 

Reprezentantul Organismul Intermediar Regional – POS DRU – Regiunea SUD EST - BRAILA dl Alexandru 

Ionescu a prezentat obiectivele generale, specifice si axele prioritare ale Programului Operational Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 

 In detaliu s-a referit la Axa prioritara 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor : obiectiv, 

criterii de ligibilitate si Domeniile majore de interventie: 

 3.1 – “Promovarea culturii antreprenoriale”, *obiectivul operational , *operatiunile orientative desfasurate in 

cadrul , *Potentiali beneficiari, *Grupuri tinta eligibile. 

3.2 – “Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati, pentru promovarea adaptabilitatii”: 

*principalul obiectiv operational , *operatiunile orientative desfasurate , *Potentiali beneficiari, *Grupuri tinta 

eligibile. 

 

De asemenea prezentarea a cuprins informatii referitoare la Axa prioritara 5 a POS DRU – Promovarea masurilor 

active de ocupare: obiective, domenii majore de interventie, principalele obiective operationale, operatiunile 

orientative, criteriile de eligibilitate, potentiali beneficiari, grupuri tinta eligibile, dimensiunea finantarilor acordate, 

sursele de informare. 

 

Tema “Surse de finantare pt IMM-uri”  prin servicii bancare  a fost prezentata de reprezentantii BRD –Braila dl. 

Dir comercial Iulian Petrea si expert in fonduri europene Laura Gheorghe . 

Materialul intitulat Oportunitati de finantare pt IMM-uri a cuprins: Prezentarea sumara a BRD Groupe Societe 

Generale; Programe de dinantare a proiectelor cu component fonduri europene : oferta EuroBRD, schema de 
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finantare; Programe guvernamentale – linia de credit Mihail Kogalniceanu; Parteneriate BERD pentru finantarea 

IMM-urilor – facilitate de finantare a energiei durabile pt IMM-urile din Romania – Ro SEFF. 

 

In cadrul acestei teme au fost prezenti si reprezentantii Bancii Transilvania prin directorul Florin Constantin si 

consilierul Nicoleta Murariu care au prezentat pachetele special concepute pentru IMM-uri. 

Au fost prezentate tendintele si oportunitatile pentru IMM-uri: Creditele pentru capitalul de lucru ; Creditele de 

nevoi temporare de lichiditati; Finantarea proiectelor de investitii; Pachetele special pentru agricultori : pachete 

pentru achizitia de terenuri agricole, si pachetele “ Ieşirea din secetă”; Conditiile pentru demararea si 

implementarea proiectelor ; Informatii despre Clubul Intreprinzătorului Român. 

 

  In incheiere participantii au adresat intrebari invitatilor si au participat activ la dezbateri.  Presedintele filialei dna 

Paula Ştefanescu a multumit tuturor pentru participare , a concluzionat ca materialele prezentate au avut un 

continut extrem de interesant iar pentru viitor filiala CECCAR Braila va continua organizarea de astfel de actiuni 

care sa contribuie pozitiv si sa vină atât în  sprijinul activitatilor profesionale ale membrilor dar şi în sprijinul 

antreprenorilor , respectiv a IMM-urilor locale. 

 

In data de 25 oct 2012, conducerea filialei CECCAR BRAILA a participat la evenimentul local TOPUL 

FIRMELOR BRAILENE 2011, la invitatia conducerii Camerei de Comert Industrie si Agricultura Braila.  

In deschiderea evenimentului presedintele CCIA a precizat : 

 

“ Organizarea anuala a Topului Firmelor, de catre Camerele de 

Comert si Industrie din Romania, reprezinta deopotriva un 

atribut, o responsabilitate a acestora, cat si o necesitate de a 

promova firmele care au dat dovada de eficienta, performanta si 

viziune inovativa in activitatea desfasurata pe parcursul unui an. 

 

Realizarea unui astfel de top este motivata de necesitatea 

dezvoltarii spiritului concurential intre firmele din judet, precum 

si de reliefarea unui profil corect al performantelor actuale ale 

acestora.Camera de Comert, 

Industrie si Agricultura Braila a 

sustinut inca de la inceput aceasta initiativa care reuseste sa evidentieze in fiecare 

an cele mai bune companii din mediul de afaceri, consolidand astfel traditia 

acestor evenimente. De-a lungul anilor, prin complexitate, profesionalism si 

corectitudine, acest clasament si-a castigat o binemeritata notorietate, fiind 

asteptate cu o normala curiozitate de mediul de afaceri. Editia prezenta a  Topului 

Firmelor din judetul Braila, a XIX-a,  va reflecta realizãrile întreprinzãtorilor 

locali la finele anului 2011, intreprinzatori care au rezistat si reusesc sã facã 

performantã, într-o perioadã de crizã fãrã precedent, dovedind flexibilitate, 

maturitate si putere de adaptare la conditiile economice actuale . 

Din cele 7773 societati care au depus bilantul anului 2011 in judetul Braila, un 

numar de 1797 au indeplinit criteriile de a fi incluse in TOP. Pe primele 10 pozitii 

se situeaza 921 de firme locale, din care 61 sunt si membre ale Camerei de 

Comert, Industrie si Agricultura Braila.”  

In baza bunei colaborari existente intre CECCAR BRAILA si CCIA Braila , 

conducerea filialei brailene a onorat invitatia la acest eveniment la care o 
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contributie importanta o au prin serviciile prestate agentilor economici si membrii CECCAR ca “artizani ai cartilor 

de vizita a intreprinderilor”. 

 

FILIALA CALARASI 
        În  data de 9 octombrie 2012, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi a avut loc întrunirea de 

lucru  a  G.E.J.  cu reprezentantul Tribunalului Călăraşi, domnul Eugen Stan - asistent judiciar.  

Tema întrunirii a fost: "Modificări legislative actuale, Monitorul Oficial nr.365/30.05.2012".   

În cadrul întrunirii, doamna Preşedinte Chiru Cornelia a făcut câteva referiri la "acceptarea de oferte" - principiul 

fundamental din Codul etic, secţiunea 350 din Codul etic şi a dezbătut "formularea obiectivelor" din rapoartele de 

expertiză, iniţiate de instanţe. 

 

FILIALA COVASNA 
În ziua de 9 octombrie ac. CECCAR Filiala Covasna, ASIMCOV 

respectiv Asociaţia Economiştilor  a organizat un seminar cu tema 

„Criza financiară globală”  la care a fost invitat d-na Nagy Agnes – 

membru al Consiliului de Administraţie BNR, profesor universitar la 

Universitatea Babeş Bolyai din Cluj; seminar organizat în sala de 

şedinţă al Incubatorului de Afaceri din Sf. Gheorghe.  

La acest seminar pe lângă oameni de afaceri şi studenţi au participat 

şi 21 de experţi contabili şi contabili autorizaţi ai Filialei Covasna. 

Cei prezenţi au avut posibilitate să înţeleagă mai bine cadrul 

convenţional al gândirii economice înainte şi după izbucnirea crizei, 

Cum a demonstrat criza dificultatea guvernanţei macroeconomice într

-un mediu globalizat respectiv Cum a evoluat în timp mandatul 

băncilor centrale.  

O parte interesantă a seminarului a  constituit prezentarea despre Uniunea Bancară Europeană având în vedere că 

până momentul de faţă s-au vorbit forte puţin despre acest proiect însă d-na Nagy a vrut neapărat să evidenţieze cele 

patru piloni al proiectului: "Un unic manual de reguli,  o unică autoritate supranaţională de supraveghere in toată 

UE, un unic mecanism de rezolvare a situaţiei băncilor cu probleme şi o unică schemă de garantare a depozitelor.” 

În încheierea seminarului participanţii au subliniat valoarea profesională deosebită a expunerii şi au cerut în 

unanimitate organizarea în viitor şi invitarea de profesionişti de excelenţă din economie la astfel de seminarii. 

FILIALA DOLJ 
1. Ca urmare a adresei C.E.C.C.A.R. nr. 9870/26.09.2012, conducerea filialei Dolj a prezentat şi transmis 

următorilor parlamentari adresa conducerii Corpului               nr. 9867/26.09.2012 referitoare la O.G. nr. 23/2012 cu 

privire la modificarea O.U.G.  nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor 

anuale consolidate şi a O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi: 

    Senatul României 

1. Domnul senator Dan Mircea Geoană, Comisia pentru politică externă 
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2. Domnul senator Radu Mircea Berceanu, Comisia 

economică, industrii şi servicii 

3. Domnul senator Mario-Ovidiu Oprea, Comisia 

juridică, de numiri, disciplină,   

    imunităţi şi  validări 

Camera Deputaţilor 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Ştefan Zgonea 

Domnul deputat Constantin Dascălu, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci 

Domnul deputat Petre Petrescu, Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

Domnul deputat Claudiu Iulian Manda, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci 

Domnul deputat Florin Iordache, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi 

Domnul deputat Mihai Surpăţeanu, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

Domnul deputat Florentin Gust Băloşin, Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

Domnul deputat Ion Călin, Comisia pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

Domnul deputat Gelu Vişan, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 

În urma discuţiilor purtate am primit asigurări că vor 

sprijini demersul iniţiat de conducerea Corpului. 

  2. În 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”. Târgul a fost 

organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, în perioada 24-

28.10.2012. 

Cu ocazia acestui eveniment a fost expus sloganul „Nu ştiţi cum să ieşiţi din criză? Adresaţi-vă unui expert 

contabil, membru C.E.C.C.A.R.”, precum şi datele de contact ale filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 

La acest târg au participat producători  şi comercianţi de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie din judeţul Dolj 

şi din ţară (anexăm imagini de la eveniment).     

   3. Referitor la acţiunile de pregătire profesională, filiala Dolj a organizat în perioada 15-16, 18-19.10.2012 cursul 

cu tema „Pregătire examen de aptitudini”, la disciplinele „Analiza-diagnostic a întreprinderilor” şi „Fuziuni de 

întreprinderi”, la care au participat 32 persoane, veniturile încasate fiind în sumă de 4.800 lei. 

       De asemenea, în perioada 22-26.10.2012 a fost organizat cursul „Prezentarea standardului profesional nr. 23”, la 

care au participat 50 membrii, veniturile încasate fiind în sumă de 9.920 lei. 
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FILIALA GIURGIU 
În perioada 19 - 20 octombrie 2012 a avut loc cursul “Doctrina şi deontologia profesiei contabile”, curs organizat 

conform calendarului de pregătire profesională continuă, la care au participat 47 membri. 

În cursul acestei luni au avut loc cursurile aferente pregătirii tehnice şi deontologice a stagiarilor filialei, o atenţie 

suplimentară fiind acordată stagiarilor anului III care se pregătesc pentru susţinerea examenului de aptitudini în 

cursul lunii noiembrie.  

În data de 14.10.2012, ora 0900
,  stagiarii anului III au susţinut sesiunea de evaluare pentru semestrul II. 

În data de 30.10.2012, ora 1600
, a avut loc întâlnirea lunară cu membrii filialei pentru discutarea legislaţiei apărute în 

cursul lunii octombrie 2012. 
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FILIALA GORJ 
În data 24 octombrie 2012 a avut loc la sediul Filialei C.E.C.C.A.R. Gorj o întâlnire de lucru cu tema ,,Elemente 

definitorii privind elaborarea expertizelor contabile judiciare”. Această întâlnire a fost iniţiată de conducerea filialei 

împreună cu auditorul de calitate, iar ca invitaţi au participat  reprezentanţii Tribunalului Judeţean Gorj, respectiv 

managerul economic – dl. Croitoru Ion şi dl. Bârhoată Gheorghe din cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare, iar 

din partea I.P.J. Gorj au fost prezenţi subcomisar Popoviciu Gabriel şi domnul Gămoi Constantin. 

La această întâlnire au participat un număr de 62 de experţi contabili, înscrişi în GEJ, care sunt disponibili pentru 

efectuarea expertizelor contabile judiciare pe anul 2012. 

Scopul întâlnirii l-a reprezentat identificarea eventualelor disfuncţionalităţi în relaţiile profesionale şi administrative 

între instanţele de judecată, biroul local de expertiză, IPJ şi experţi, în scopul îmbunătăţirii activităţii de judecată în 

ceea ce priveşte administrarea probei cu expertiza. 

Principalele probleme dezbătute au fost legate de termenul de realizare al expertizelor contabile, de modul în care 

sunt concepute obiectivele expertizelor, care nu totdeauna sunt expuse clar şi concis în încheierea de şedinţă, de 

modul în care se aplică regulile procedurale în materie, de modul de selecţie al experţilor în instanţă. 

Un alt subiect al discuţiilor a fost modul de stabilire al onorariilor pentru plata expertizelor şi întârzierile cu privire la 

primirea acestora de către experţii contabili, chiar şi după un an de zile faţă de data depunerii raportului de expertiză.  

Această întrunire s-a înscris în rândul măsurilor de îmbunătăţire a relaţiilor filialei cu organele beneficiare a 

expertizelor judiciare. 

 

FILIALA IALOMITA 
Participarea Editurii CECCAR la  Salonul Anual de carte editia a-XXI-a organizat de Biblioteca Judeţeană “Ştefan 

Bănulescu”  din Slobozia. Ca în fiecare an în luna octombrie am luat cărţile pe care Editura CECCAR le-a scos de 

sub tipar în timpul anului şi am mers să le prezentăm lumii, la Salonul Anual de Carte care se desfăşoară   de 21 de 

ani  la Slobozia  în 

perioada 01-31 octombrie 

l a sala Galeriile Arcadia din 

cadrul Centrului Cultural 

UNESCO Ionel Perlea,  

deschis între orele 09-17. 

    Şi pentru că acum deja 

putem să vorbim de 

tradiţie pentru că de patru 

ani  , aşezăm  editura 

noastră alături de 

editurile elitiste ale ţării, 

ne -am respectat blazonul şi 

în prezenţa a peste 50 de 

invitaţi am trecut în 

revistă realizările 

editoriale ale acestui an şi 

nu numai. 

  Într-o zi superbă de 

toamnă, oragnizatori, 

invitaţi, participanţi am 
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fost copleşiţi cu toţii de 

amintirile  care ne 

invadau , retrăind 

lansarea de carte care a 

avut loc anul trecut, la 

care cel care a fost 

OMUL contemporan al 

contabilităţii româneşti 

ne-a onorat cu prezenţa şi 

ne-a prezentat lucrarea 

”Drumuri prin memoria 

profesiei contabile” . 

    Sub egidă ” In 

memoriam Marin Toma 

” , toţi vorbitorii 

începând cu gazda 

evenimentului dna. 

Racoviţeanu Mihaela -

director al Bibliotecii 

Judeţene  Ştefan 

Bănulescu au evocat 

personalitatea 

dlui.Preşedinte şi onoarea 

pe care noi toţi cei care 

am participat la ziua 

Editurii CECCAR anul 

trecut am avut-o de a sta 

de vorbă cu ”o mare 

personalitate a vremurilor 

noastre”  căreia i-a fost 

rezervat în cadrul 

salonului din acest an un 

stand special pe tot 

parcursul derulării 

acestuia. 

 

Standul editurii a fost 

deschis în cadrul 

Salonului începând cu 

data de 8 octombrie şi a 

rămas deschis până la 

închiderea oficială a 

acestuia în data de 31 

octombrie. 
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În 17 octombrie începând cu  ora 14 în 

prezenţa unui public alcătuit din 

membrii, stagiari, elevi, conducători ai 

compartimentelor economice, 

reprezentanţii ai instituţiilor de cultură 

din oraş, a fost deschisă Ziua Editurii 

CECCAR,  marea vedetă a acestei zile 

fiind lucrarea ”Ghid de aplicare a 

reglementărilor contabile naţionale în 

domeniul agriculturii” prezentată de 

coordonatorul echipei care a contribuit la 

scrierea acestei lucrări dna. Corina 

Graziela Dumitru şi unul dintre membrii 

echipei dna. Camelia Malama – 

preşedinte filialei Ialomiţa . 

 

Prezentarea publicaţiilor pe care editura 

CECCAR le-a adus în atenţia publicului 
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în acest an a fost făcută de directorul executiv al filialei. Astfel au fost prezentate : cele două publicaţii pe care dl. 

Preşedinte Marin Toma  le-a trimis la tipar înainte de dispariţia prematură dintre noi, respectiv, ediţia a- IV- a a 

publicaţiei Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi, ediţie revizuită şi adăugită şi  Abecedarul financiar 
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– contabil al întreprinzătorului.   Seria apariţiilor editoriale ale anului 2012 a continuat cu Gestiunea unui cabinet de 

expertiză contabilă, Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de 

expert contabil şi de contabil autorizat, Ghidului de utilizare a ISA-urilor în auditarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii , Ghidul de gestionare a activităţii pentru practicile mici şi mijlocii , Cartea auditului de calitate în domeniul 

serviciilor contabile – ediţia a-IV- a, Libertate şi conformitate în aplicarea standardelor şi reglementărilor contabile şi 

Ghid de aplicare a reglementărilor contabile naţionale în domeniul agriculturii  . 

                              

     Dna. Racoviţeanu Mihaela, un profesionist în munca de bibliotecar a prezentat fişele bibliografice ale autorilor 

prezenţi la această lansare de carte prezentând realizările publicistice şi profesionale ale dnei. profesor universitar dr. 

Corina Graziella Dumitru, precum şi CV-ul dnei. Camelia Malama  preşedinte al filialei Ialomiţa a CECCAR. 

    Prezentarea invitatului special al zilei a fost continută de dna. Camelia Malama care a reliefat meritul deosebit al 

dnei profesor,  acela de a  se apleca spre partea aplicativă a contabilităţii, nemulţumindu-se cu predarea contabilităţii 

teoretice, căutând permanent ca studiile pe care le-a coordonat  în calitate de conducător de proiecte de cercetare să-şi 

găsească aplicabilitatea în practică, participând la numeroase cursuri în cadrul programelor de pregătire profesională 

continuă pentru a simţii pulsul celor care lucrează efectiv în aplicarea contabilităţii. 

     Speak-ul  dnei. profesor a fost deosebit de încărcat de emoţie, emoţie pe care nu am regăsit-o nicicând în 

prezentarea cursurilor, aceasta  reliefând o altă faţetă a omului Corina Graziella Dumitru. ”Povestea” scrierii acestui 

Ghid în domeniul agriculturii a fost prezentată extrem de plastic, începând cu mesajul unui tânăr absovent care cerea 

pe internet sprijin pentru inventarierea peştilor din lac, parcurgând  drumurile de ţară ale fermelor în cadrul cărora s-

au făcut studiile de caz şi terminând cu discuţiile cu practicienii cu care s-a colaborat pentru realizarea acestei lucrări, 

colaborare realizată la îndemnul dlui Preşedinte Marin Toma. 

     Dnei Malama Camelia cooautor al acestui ghid i-a revenit sarcina prezentării structurii acestei lucrări, şi a ideiilor 

care deja există pentru 

îmbunătăţirea acestuia. 

   Profesorul universitar 

Corina Graziella  Dumitru a 

ţinut să menţioneze că această 

lucrare nu are pretenţia că în 

cadrul  ei au fost tratate toate 

problemele din acest domeniu 

atât de vast, ea fiind, ca orice 

lucrarea terminată, oricând 

posibil a fi îmbunătăţită, 

invitându-i astfel pe cei 

prezenţi  să participe la masa 

rotundă cu tema ”Propuneri de 

îmbunătăţire a Ghidului de 

aplicare a reglementărilor 

contabile naţionale în 

domeniul agriculturii” în 

cadrul căreia  participanţii au 

fost  invitaţi să-şi exprime  

punctul de vedere faţă de 

aspectele care nu sunt încă 

Octombrie  2012, Nr. 10/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            33 

Curierul filialelor 

cuprinse în carte sau a căror abordare poate fi reevaluată. 

    Închizându-se astfel într-un fel partea protocolară a întâlnirii s-a trecut la partea practică a problemelor, 

participanţii adresând întrebări punctuale asupra unor tratamente contabile aplicabile, precum  şi a soluţiilor propuse 

în cadrul ghidului . Participanţii au reţinut dorinţa autorilor privind îmbunătăţirea permanentă a acestei lucrări 

propunând introducerea în viitoarea ediţie a ghidului,a următoarelor probleme : abordarea fiscală a tratamentului 

aplicat arendei, modul de gestionare a fondurilor europene pentru domeniul agriculturii, abordarea contabilităţii în 

partidă simplă în cadrul entităţilor cu specific agricol. 

                    

 

 Acţiunea s-a încheiat  cu sesiunea de autografe 
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Săptămâna Europeană a IMM-urilor la Filiala Ialomiţa a fost marcată prin organizarea în data de 18 octombrie  a 

acţiunii cu tema „ Fiscalitatea pro şi contra dezvoltării sectorului IMM”     acţiune prin intermediul căreia filiala 

Ialomiţa a CECCAR a dorit ca în cadrul  Săptămânii europene  a  IMM  să-şi reafirme ataşamentul faţă de creatorii de 

plus valoare ai economiei naţionale şi europene, întreprinderile mici şi mijlocii, 

    Acţiunea s-a dorit a fi o continuare a celei din luna iunie organizată sub egida  ” Nouă ne pasă”, acţiune care se 

înscrie în cadrul strategiei CECCAR de a dezvolta relaţiile şi a asigura integrarea membrilor săi în rândul 

antreprenorilor  precum şi de a sprijini găsirea de soluţi pentru dezvoltarea unui climat benefic construirii şi 

diversificării mediului de afaceri local. 

    Au  răspuns invitaţiei lansate de filială : oficialităţi locale, dl. Martin Ioan - vicepreşedinte la Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, dl.Zamfir Cezar-Sorin viceprimar al municipului Slobozia, dl.Dorobăţ Gheorghe – director adjunct al DGFP 

Ialomiţa, al dl.Nedelcu Marian - inspector şef al ITM Ialomiţa, dna. Mihăescu Marina – inspector pentru specialităţile 

tehnologice din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, dna. Şerbănescu Elena – preşedintele Comitetului 

local de dezvoltare a parteneriatului social pentru  formare profesională ( CLD),   reprezentanţi ai patronatelor dl. 

Şerbănescu Virgil Marian – preşedinte UGIR filiala Ialomiţa, dl. Vasile Cornel – director executiv al filialei Ialomiţa 

a UGIR 1903, oameni de afaceri locali, membrii  ai consiliului filialei şi ai comisie de disciplină. 
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  Temele şi vorbitorii din cadrul întâlnirii  au fost  : 

 - Fiscalitatea şi mediul de afaceri local 
              - ec.Camelia Malama – Preşedintele   filialei Ialomiţa a CECCAR 

- Poziţionarea IMM-urilor din Ialomiţa prin prisma analizelor transpuse în Carta Albă a IMM-urilor din 

România  

             - ec.Cosma Mihaela – director executiv al filialei Ialomiţa a CECCAR 

-   Întreprinzători versus fiscalitate 

             – reprezentanţii patronatelor  şi oameni de afaceri prezenţi 

-  Soluţii de optimizarea a aplicării sistemului fiscal pentru sectorul IMM  

                               – reprezentant DGFP Ialomiţa  

-  Aportul instituţiilor publice în sprijinirea IMM-urilor care doresc să investească în judeţ 

         - reprezentanţii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ai Primăriei Municipiului Slobozia    

 - Situaţiei existentă pe piaţa muncii din sectorul IMM-urilor care dezvoltă afaceri în judeţul Ialomiţa  

           -  Nedelcu Marian- inspector şef ITM Ialomiţa 

 - Necesităţile de formare a tinerilor din judeţ, pentru a satisface cererea existentă pe piaţa muncii locale  

          – reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Ialomiţa 

 

     Întâlnire a fost  interactivă,  din  discuţiile purtate putând fi extrase  idei care  să poată constitui baza propunerilor 

viitoare pe care reprezentanţii patronatelor le pot promova la nivel naţional prin forurile dumnealor superioare, şi de 

ce nu idei care se vor trasforma în proiecte de modificări ale legislaţiei care nu se  pliază pe situaţiile reale cu care 

oamenii de afaceri se confruntă. 

       Concluziile celor două ore şi jumătate  de dezbateri, au fost că există o nevoie stringentă de a aduce împreună toţi 

factorii care pot contribui la schimbarea mentalităţilor, transformarea ideilor în proiecte practice care pot fi puse în 

aplicare, informarea tuturor participanţilor la viaţa economică a comunităţii despre proiectele cumunitare, despre 

necesităţile de colaborare existente. 

 

 

Octombrie  2012, Nr. 10/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            36 

Curierul filialelor 

FILIALA MARAMURES 
În data de 11 octombrie, în sala de curs de la sediul 

Filialei CECCAR Maramureş, preşedintele filialei conf. 

univ. dr. Cucoşel Constantin împreună cu directorul 

executiv ec. Dan Ioana au organizat o întâlnire cu 

membrii filialei, ocazie cu care s-au dezbătut 

propunerile primite de la Comisiile de specialitate de pe 

lângă Consiliul Superior şi de la Comitetul Consultativ 

de Directori privind îmbunătăţirea Normelor privind 

constituirea, administrarea şi utilizarea fondului de 

garanţii pentru răspunderea civilă profesională a 

membrilor CECCAR, Nota referitoare la propunerea de 

modificare şi completare a Normelor nr. 1484/2009 

privind publicitatea în cadrul CECCAR şi modificările 

Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea 

membrilor.  

La începutul lunii octombrie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş, conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a 

luat legătura cu parlamentarii din judeţul Maramureş, ocazie cu care s-a transmis şi discutat aspectele cuprinse în 

adresa CECCAR nr. 9870 din 26.09.2012 referitor la propunerile de modificare a OG nr. 23/2012 pentru modificarea 

şi completarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor consolidate şi a 

OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi s-a solicitat sprijinul 

acestora  în vederea rezolvării în mod favorabil a propunerilor făcute de CECCAR. 

A fost realizată o întâlnire cu beneficiari de expertize contabile judiciare, astfel în data de 19 octombrie 

2012 preşedintele CECCAR Filiala Maramureş – conf. univ. dr. Cucoşel Constantin s-a întâlnit cu d-na Ciucă Viorica 

– Preşedinte Secţia I Civilă din cadrul 

Tribunalului Maramureş cu care s-au 

discutat Normele C.E.C.C.A.R. nr. 

1044/2010 privind îmbunătăţirea 

activităţii de expertiză contabilă 

judiciară, ocazie cu care a fost transmis 

şi registrul privind evidenţa experţilor 

judiciari pe specializări valabil pentru 

anul 2012. 

 Preşedintele CECCAR Filiala 

Maramureş – conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin a participat la şedinţa de 

constituire a Consiliului Consultativ 

Tripartit la nivelul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Maramureş la 

care au participat: Târlea Delia – 

Inspector şef Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Maramureş, Onea Mircea – 

Consilier juridic  
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FILIALA  MEHEDINTI 
Filiala Mehedinţi a organizat în perioada 13-15 octombrie 2012 cursul la disciplina Standarde Internaţionale de 

Raportare Financiară cu domnul lector univ.dr. Bunea Ştefan.  

Suportul de curs standard este un manual cuprinzător care facilitează formularea  consecventă şi logică a IFRS-urilor 

pentru asigurarea bazei în vederea utilizării propriului raţionament în soluţionarea aspectelor legate de contabilitate. 

Studiind fişele de evaluare completate de cursanţi se observă interesul crescut al  participanţilor privind IFRS, 

importanţa aprofundării noţiunilor respective, ţinând cont de faptul că situaţiile financiare ale unei întreprinderi, 

indiferent de ţara de origine, întocmite conform Standardelor Contabile Internaţionale, vor fi acceptate pe orice piaţă 

de capital din lume. De asemenea cursanţii apreciază în mod deosebit suportul de curs care reprezintă un set de 

standarde “ bazate pe pricipii”, întrucât stabilesc reguli generale, dar şi anumite tratamente specifice. 

 Înţelegerea şi aplicarea IFRS poate fi făcută numai cu ajutorul unor lectori bine pregătiţi, bine 

documentaţi şi pe înţelesul tuturor,aşa cum este domnul lector univ.dr. Bunea Ştefan. 

Pe viitor se impune reluarea cursului, structurarea pe mai multe sesiuni, soluţionarea diverselor situaţii apărute 

odată cu trecerea efectivă la IFRS. În data de 25 octombrie 2012   a avut loc întâlnirea lunară cu membrii filialei în  

cadrul căreia au fost discutate probleme curente întâlnite în activitatea curentă a membrilor, au fost prezentate şi 

comentate deficienţele constatate în dispoziţiile privind dosarele de audit, precum şi o serie de măsuri ce trebuie 

întreprinse pentru înlăturarea lor.  

 După discuţiile din cadrul întâlnirii lunare a avut loc o întâlnire de lucru cu  experţi contabili membrii în GEJ în 

cadrul căreia auditorul de calitate a prezentat modificările legislative asupra activităţii de expertiză contabilă judiciară 

din Codul de Procedură Civilă, modificări aduse de Legea nr.76/2012 de punere în aplicare a Legii nr.134/2010.  

 Au avut loc dezbateri privind numirea expertului, efectuarea expertizei la faţa locului, depunerea raportului de 

expertiză contabilă, drepturile băneşti ale expertului. 

Au fost totodată prezentate şi unele articole  din CPC  care nu au legătură cu expertiza contabilă judiciară, dar 

care pot influenţa pozitiv această activitate. 

 

FILIALA  MURES 
Protocol de colaborare cu 

c o l e g i u l  e c o n o m i c 

Transilvania din Tg Mures. 

Intalnire lunara cu membrii 

– masa rotunda la sediul 

filialei in data de 17 oct 

2012. 

Seminar organizat la sediul 

f i l ialei  in  data  de 

30.10.2010. 

26, 27, 28 octombrie 2012 

cursul Accesare, utilizare, 

r e c u p e r a r e  F o n d u r i 

Europene. 
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FILIALA  PRAHOVA 
Întâlnire de lucru cu membrii Grupului Experţilor Judiciari 

În data de 15 octombrie, conducerea filialei Prahova a organizat o întâlnire cu experţii contabili membri GEJ în 

sala de curs a filialei, la care au participat un număr de 42 membri.  

În cadrul acesteia s-au clarificat aspecte privind  prevederile Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea 

activităţii de expertiză contabilă judiciară, respectiv circulara nr. 11112/2012 privind graficul acţiunilor ce se vor 

desfăşura cu ocazia susţinerii testului în vederea înscrierii în GEJ. 

Cu acest prilej, s-a clarificat precizarea din Normele nr. 1044/2010, conform căreia experţii contabili judiciari 

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

14).  

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

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

experţii contabili judiciari membrii GEJ, la disciplinele ce au tangenţă cu activitatea de expertiză contabilă 

judiciară.  

În partea a doua a întâlnirii au fost dezbătute speţe juridice cu care membrii se confruntă în activitatea de expertiză 

contabilă judiciară. 

Întâlnire cu membrii privind combaterea spălării banilor 

În data de 29 octombrie conducerea filialei a organizat o întâlnire cu membrii filialei pe aspecte privind combaterea 

spălării banilor la care au participat 35 membri. În calitate de invitat, a participat d-nul comisar şef  Parepa 

Gheorghe din partea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova.  

Auditorul de calitate al filialei a prezentat pe scurt obligaţiile ce revin membrilor în conformitate cu prevederile 
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Legii nr. 656/2002 aşa cum sunt definite de „Manualul privind abordarea pe bază de risc şi indicatori de tranzacţii 

suspecte”. 

S-au dezbătut aspecte referitoare la entităţile raportoare, rolul şi obligaţiile acestora, obligaţia de identificare a 

clienţilor, obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor, cât şi aspecte legate de analiza tranzacţiilor suspecte. 

În partea a doua s-au discutat probleme curente cu care se confruntă membrii filialei, precum: introducerea parafelor 

anuale, modificările aduse Codului fiscal de Ordonanţa de Guvern nr. 15/2012 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 24/2012, precum şi modificările aduse Ordonantei de Guvern nr. 65/1994 de Ordonanţa de Guvern nr. 23/2012. 

Membrii filialei s-au arătat mulţumiţi de organizarea acestei întâlniri, deoarece au avut posibilitatea de a-si clarifica 

diversele probleme pe care acestia le au in acest segment de activitate. 

Cursuri de pregătire pentru examenul de aptitudini 

În perioada 04-15.10.2012 au fost organizate cursurile de pregătire a candidaţilor ce vor susţine examenul de 

aptitudini din 18-25 noiembrie 2012. Cursul a fost organizat pe două module astfel: 

La modulul I – au fost cuprinse disciplinele contabilitate financiară, contabilitate de gestiune şi standarde 

internaţionale de raportare financiară – 30 ore, la care au participat 16 persoane. 

Modulul II – susţinut de dna preşedinte interimar Necşulescu Ecaterina la disciplinele audit şi evaluare economică – 

15 ore, la care au participat 12 persoane. 

Candidaţilor le-au fost prezentate toate publicaţiile necesare în vederea unei pregătiri cât mai bune pentru susţinerea 

examenului. 

Cu această ocazie s-au prezentat alte detalii privind organizarea examenului. 

Seminar cu tema “Modificări aduse Codului fiscal prin OG nr. 15/2012” 
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Filiala Prahova în colaborare cu IFA România, a organizat la sediul filialei în data de 19.10.2012, un seminar cu tema 

“Modificări aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de Guvern nr. 15/2012”. 

Lectori ai seminarului au fost dl. Dobre Florin, secretar general al IFA România şi dl. Caloian Florentin, cadru 

universitar la Academia de Studii Economice Bucureşti. 

La seminar au participat 48 de persoane, experţi contabili şi alţi economişti. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern 15/2012, începând cu 01.01.2013 entităţile înregistrate în scopuri de TVA 

care în perioada 01.10.2011-30.09.2012 au avut cifra de afaceri in scopuri de TVA mai mică de 2.250.000 lei vor 

aplica sistemul TVA la încasare. Astfel, în linii mari, TVA nu se va mai colecta la emiterea facturii, ci la încasarea ei 

şi nu se va mai deduce la primirea facturii, ci la plata ei. Se concluzionează că aceste reguli vor ingreuna activitatea 

experţilor contabili care şi aşa trebuie să facă faţă unor modificări legislative permanente, in special a cadrului fiscal 

în vigoare. 

Lectorii au prezentat exemple de înregistrări ale operaţiunilor în contabilitatea agenţilor economici, atât din punct de 

vedere al furnizorului, cât şi al clientului. 

Participantii s-au declarat foarte mulţumiţi de organizarea acestui seminar şi au solicitat ca pe viitor sa se organizeze 

astfel de seminarii la orice modificare semnificativă din domeniu.  

 

FILIALA SALAJ 
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ in  baza  protocolului incheiat cu 

Inspectoratul Teritorial de Munca-Salaj, in data de 23 octombrie 2012, in sala de curs a filialei CECCAR Salaj, a 

organizat seminarul cu tema “Modificari legislative privind relatiile de munca intre angajator si angajati”. La acest 

seminar au participat un numar de peste 80 membri CECCAR dar si nemembri contabili sefi si directori economici 

dar si personalul cu atributiuni in managementul resurselor umane. Moderatori au fost dl. dr. ec. Tamba Alexandru – 

presedinte CECCAR si d-na dr. ec. Breban Ludovica – director executiv filiala, iar din partea ITM Salaj a participat  

d-na ing. Nemes Luminita-inspector sef. Scopul acestui seminar l-a constituit identificarea si analizarea problemelor 

din domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca precum si stabilirea masurilor ce trebuie 

luate pentru rezolvarea acestora. 

De asemenea, in data de 26 octombrie 2012 in sala de conferinte a Complexului Turistic Castle Inn Simleu Silvaniei 

s-a desfasurat acelasi seminar pentru profesionistii contabili din bazinul Simleu Silvaniei. 
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FILIALA SATU MARE 
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ in  baza  protocolului incheiat cu 

Inspectoratul Teritorial de Munca-Salaj, in data de 23 octombrie 2012, in sala de curs a filialei CECCAR Salaj, a 

organizat seminarul cu tema “Modificari legislative privind relatiile de munca intre angajator si angajati”. La acest 

seminar au participat un numar de peste 80 membri CECCAR dar si nemembri contabili sefi si directori economici 

dar si personalul cu atributiuni in managementul resurselor umane. Moderatori au fost dl. dr. ec. Tamba Alexandru – 

presedinte CECCAR si d-na dr. ec. Breban Ludovica – director executiv filiala, iar din partea ITM Salaj a participat d

-na ing. Nemes Luminita-inspector sef. Scopul acestui seminar l-a constituit identificarea si analizarea problemelor 

din domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca precum si stabilirea masurilor ce trebuie 

luate pentru rezolvarea acestora. 
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De asemenea, in data de 26 octombrie 2012 in sala de conferinte a Complexului Turistic Castle Inn Simleu 

Silvaniei s-a desfasurat acelasi seminar pentru profesionistii contabili din bazinul Simleu Silvaniei. 

 

FILIALA VALCEA 

    1.    Joi , 18 octombrie 2012 ora 16,00, a avut loc la sediul filialei, seminarul organizat in colaborare cu 

specialiștii din cadrul DGFP Valcea – Mihai Octavian, sef serviciu Metodolgia si Asistenta Contribuabilului si 

Boian Ion Florin, consilier juridic- Garda Financiara Valcea . La aceasta intalnire, reprezentantii finantelor au 

informat membrii ca in scopul asigurarii unui grad ridicat de trasparenta si comparabilitate a situatiilor financiare 

anuale, au fost aprobate Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara. 

            Standardele internationale de raportare financiara(IFRS)  reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii  

prevazute in Regulamentul(CE) nr.1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea 

standardelor internationale de contabilitate. 

             Reglementarile contabile conforme cu IFRS nu se aplica:institutiilor de credit,institutiilor financiare 

nebancare inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica ce 

acorda credite legate de serviciile de plata  si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de piata, 

respectiv emitere de moneda electronica  si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in 

sistemul bancar, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de 

Pensii Private; entitatilor autorizate , reglementate si supravegheate de CNVM. 

             Situatiile financiare anuale individuale intocmite de entitati in  baza reglementarilor contabile conforme cu 

IFRS si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS intocmite de societatile-mama au componentele 

prevazute de IAS 1 si fac obiectul auditului statutar,potrivit legii. 

             Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se 

intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata conform Reglementarilor contabile conforme 

cu Directia a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr.3055/2009.In scopul intocmirii 

acestor situatii financiare anuale individuale, entitatile aplica IRFS, inclusiv  prevederile IFRS 1,,Adoptarea pentru 

prima data a Standardelor internationale de raportare financiara,, . 

             O alta prezentare a fost , modificarea privind  ordinea de stingere a datoriilor incepand cu 1 noiembrie 

2012 ca urmare a reglementarilor aduse de Ordonanta Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

618, din 28 august 2012. 

                  Conform noilor prevederi, se sting cu prioritate toate obligatiile fiscale principale in ordinea vechimii 

acestora; in al doilea rand, dupa ce sunt stinse  obligatiile fiscale principale, se sting obligatiile fiscale accesorii 

(dobanzi si penalitati) in ordinea vechimii acestora. 

                  O noua exceptie este reglementata prin completarea art.115 cu alineatul 32 care stabileste ca in cazul 

obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si amenzilor de orice fel, se stinge cu 

prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul. 

 

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

diverselor spete intalnite in practica . 

 

2. In cursul lunii octombrie la sediul filialei , s-au desfasurat conform Programului national de dezvoltare 

profesionala continua , 2(doua) cursuri de pregatire profesionala pentru membrii : Audit si certificare si Standarde 

profesionale emise de Corp . 
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La aceste cursuri au participat 37,  respectiv 71 de experti contabili . 

FILIALA VRANCEA 
În perioada 29 septembrie – 14 octombrie 2012, filiala C.E.C.C.A.R. Vrancea a organizat cursul de 

prevăzut în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, pe tema Standarede Internaţionale de 

Raportare Financiarã.  La acest curs s-au prezentat 48 de profesionişti contabili, iar în calitate de lector formator 

abilitat în cadrul PNDPC a participat dl. conferenţiar universitar dr. Istrate Costel. Cursul a avut o durată totală de 

40 ore.  

Obiectivele cursului au fost pe de-o parte clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la 

aplicarea reglementãrilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu 

modificãrile ulterioare, la aplicarea IFRS ca bazã de ţinere a contabilitãţii, ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012  

şi pe de altă parte  completarea si consolidarea competenţelor privind aplicarea IFRS pentru a asigura membrilor 

Corpului recunoaşterea calitãţii de expert contabil în spaţiul Uniunii Europene, cât şi în afara acestuia, deoarece 

majoritatea organismelor profesionale naţionale din alte ţãri condiţioneazã recunoaşterea competenţelor experţilor 

contabili de dovezi ale deţinerii de competenţe în domeniul IFRS. 

Acest curs a fost mediatizat intens atât pe site-ul filialei şi pe adresele de e-mail ale membrilor, cât şi prin 

intermediul presei locale.  

Comunicarea cu membrii filialei este o preocupare permanentă; prin urmare, aceştia sunt  informaţi în 

mod constant cu privire la activităţile organizate privind Programul de dezvoltare profesională continuă. La fiecare 

curs le sunt prezentate cărţile aflate în stocul filialei, care le pot fi de folos în completarea cunoştinţelor dobândite, 

pentru a respecta principiul din  Standardul profesional nr. 38 conform căruia „este în responsabilitatea 

profesionistului contabil să dezvolte şi să menţină competenţa profesională continuă necesară pentru a oferi servicii 

de înaltă calitate clienţilor, angajatorilor şi altor deţinători de interese”. 

Un alt curs organizat de filiala Vrancea în luna octombrie 2012 a fost cel  pe tema Auditul şi certificarea 

situaţiilor financiare,  cu durată de 20 ore. Cursul a fost frecventat de cãtre 68 de profesionişti contabili, iar în 

calitate de lector formator abilitat în cadrul PNDPC a participat Dna Ec. Nedelcu-Vlase Mariana.  

(Continued from page 42) 
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01 octombrie 2012- 31 octombrie 2012 

 

1. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1436/2012 pentru aprobarea 

Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. 

(91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor 

formulare a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 688 din data de 5 octombrie 2012. 

Procedura se aplică pentru înregistrarea în scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) potrivit prevederilor 

art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor 

impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucat: 

- asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise fapte in 

cazierul fiscal; 

- nu au depus niciun decont de taxa; 

- nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata; 

In situatia persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor 

inscrise in cazier, inregistrarea in scopuri de TVA se face numai daca a incetat situatia care a condus la anularea 

inregistrarii. 

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui 

decont de taxa, vor putea fi inregistrate din nou in scopuri de TVA, daca depun toate deconturile de TVA (formular 

300) nedepuse la termen, pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive anterioare anularii 

inregistrarii in scopuri de TVA. 

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in 

deconturile de taxa depuse, a niciunei operatiuni realizate, vor depune cererea de inregistrare in maximum 180 de 

zile de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. Prin completarea casetei corespunzatoare din cererea de 

inregistrare, persoana impozabila declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice cel tarziu in 

cursul lunii urmatoare celei in care a depus cererea de inregistrare. 

 

2. Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si 

completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata în Monitorul 

Oficial al Romaniei nr. 691 din 8 octombrie 2012, prevăzând amânarea termenului de aplicare pentru anumite 

reglementari introduse de aceasta ordonanta  

OG nr. 2/2012 a introdus in Codul de procedura fiscala un titlu nou, Titlul VII 1 – Cooperarea administrativa 

in domeniul fiscal, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2013. Acest titlu reglementeaza normele si procedurile 

potrivit carora Romania coopereaza cu celelalte state membre in vederea realizarii unui schimb de informatii care 

este in mod previzibil relevant pentru administrarea si aplicarea legilor interne ale statelor membre in privinta 

taxelor si impozitelor. 

Legea pentru aprobarea OG nr. 2/2012 amana cu doi ani, pana la data de 1 ianuarie 2015, intrarea in vigoare 

a prevederilor referitoare la schimbul automat obligatoriu de informatii intre statele membre. 

Alte prevederi a caror intrare in vigoare a fost amanata sunt cele referitoare la obligativitatea 

certificarii declaratiilor fiscale anuale privind impozitul pe profit de catre un consultant fiscal. Aplicarea 

acestor prevederi a fost suspendata pana la data de 1 ianuarie 2014, dupa ce anterior fusese suspendata pana 

la 1 ianuarie 2013. 

 

3. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1400/2012 privind procedura de 

înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, 

precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine sau persoanelor fizice 
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nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 695 din 10 octombrie 2012.  

Noile reglementari publicate de ANAF nu difera cu mult fata de cele vechi. Practic, procedura este in linii 

mari aceeasi, numai ca noul act normativ contine reglementari mai clare si mai multe precizari de aplicare a 

procedurii, acestea intrând în vigoare din 13 octombrie. 

 

Ordinul ANAF nr. 1400/2012 stabileste ca persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si 

sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele 

incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de 

servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de 

asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile. 

 

Actul normativ precizeaza ca atunci cand nu este incheiat contract in forma scrisa, se inregistreaza 

documentele care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei: situatii de lucrari, procese-verbale de 

receptie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, studii de piata sau orice alte documente corespunzatoare. 

 

Cei care nu inregistreaza la Fisc aceste contracte sau documentele doveditoare risca o amenda de la 500 lei la 

1.000 lei, daca sunt persoane fizice, si amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, daca sunt persoane juridice. 

 

Pentru inregistrarea contractelor sau documentelor pentru serviciile prestate in Romania, contribuabilii trebuie 

sa depuna o declaratie speciala, al carui nou model este aprobat tot prin acest ordin. 

 

Declaratia de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul 

Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente se 

depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul 

Romaniei, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii documentelor care justifica 

prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei. 

 

Inregistrarea acestor contracte, indiferent de durata acestora, se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a 

caror raza persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania 

apartinand persoanelor juridice straine, beneficiare ale activitatilor mentionate mai sus isi au domiciliul fiscal. 

 

De la aceasta regula, fac exceptie doar persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si 

mijlocii, acestia avand obligatia inregistrarii contractelor/documentelor la organul fiscal competent pentru 

administrare. 

 

 

4. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si 

continutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” a 

fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 707 din 16 octombrie 2012. 

Actul normativ aprobă modelul şi continutul formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea 

aplicarii sistemului TVA la incasare”. 

Formularul se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au obligaţia să 

notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui 

sistem, in conditiile prevazute de Codul fiscal. 

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea 
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aplicarii sistemului TVA la incasare” nu se depune de: 

- persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane 

fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la 

incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA; 

- persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011  -30 septembrie 2012, 

depaseste plafonul de 2.250.000 lei; 

- persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea 

sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 

lei. 

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se depune la 

organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege: 

 

1. pentru intrarea in sistem: 

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 

septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei; 

- pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in 

perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri realizata nu depaseste plafonul de 

2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal; 

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri 

care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent; 

2. pentru iesirea din sistem  

– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit 

plafonul. 

 

5.  Legea nr. 193 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale a fost publicata în Monitorul Oficial nr. 736 din 31 

octombrie 2012. 

 

OUG nr.2/2012 completeaza prevederile Legii nr. 31/1990 si stabileste ca dreptul de retragere al asociatului in 

societatea cu raspundere limitata, in societatea in nume colectiv sau in comandita simpla poate fi exercitat in termen 

de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a 

IV-a, in cazurile prevazute in actul constitutiv sau în situaţia în care există acordul tuturor celorlalti asociati.  

 

De asemenea, tot in privinta dreptului de retragere, OUG nr. 2/2012 introduce posibilitatea ca actionarii care nu sunt 

in favoarea fuziunii/divizarii sa isi poata exercita dreptul de retragere in termen de 30 de zile de la data publicarii 

proiectului de fuziune/divizare. Aceasta posibilitate se aplica, insa, numai fuziunilor prin absorbtie sau diviziunilor 

care nu trebuie aprobate de catre adunarea generala a asociatilor, in cazuri limitate, precizate expres in OUG nr. 

2/2012. 

Noile reglementari ofera si o alternativa la aceasta procedura publicităţii în cazul unei fuziuni sau divizari. 

Astfel, in cazul in care detine o pagina proprie web, societatea poate inlocui publicarea in Monitorul Oficial al 

Romaniei a proiectului fuziunii/divizarii cu publicitatea efectuata prin intermediul propriei pagini web. 

In cazul in care opteaza pentru publicitatea prin propria pagina de internet, societatea este obligata, conform regulilor 

nou-introduse, sa asigure conditiile tehnice pentru afisarea continua si neintrerupta si cu titlu gratuit a documentelor 

prevazute de lege (pe langa proiectul de fuziune sau divizare, printre aceste documente se numara raportul intocmit 

de catre organele de situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii  

(Continued from page 45) 

Octombrie  2012, Nr. 10/2012                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            47 

Noutati legislative 

financiare ale societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare, raportul cenzorilor sau raportul auditorului 

financiar). 

 

Afisarea documentelor trebuie facuta pe o perioada continua de cel putin o luna inaintea adunarii generale 

extraordinare care urmeaza sa decida cu privire la fuziune/divizare, perioada care se incheie nu mai devreme de 

finalul adunarii generale respective. 

In plus, societatea are sarcina de a dovedi continuitatea publicitatii si de a asigura securitatea propriei pagini 

web si autenticitatea documentelor afisate. 

Noile prevederi introduse in Legea societatilor comerciale mai stabilesc si ca, daca publicitatea este efectuata 

pe pagina de internet a societatii, oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea va publica, cu titlu 

gratuit, pe propria sa pagina web, proiectul de fuziune sau divizare. 

Legea societatilor comerciale prevede ca la societatile pe actiuni, dupa majorarea capitalului social prin 

aporturi in natura, este nevoie de raportul unor experti care sa evalueze respectivele aporturi. 

 

In schimb, prin modificarile aduse de OUG nr. 2/2012, se stabileste ca acest raport nu mai este necesar, in cazul in 

care majorarea capitalului social este efectuata pentru realizarea unei fuziuni sau divizari si pentru efectuarea platilor 

in numerar catre actionarii/asociatii societatii comerciale absorbite sau divizate. Conditia impusa de ordonanta de 

urgenta este, insa, ca proiectul de fuziune sau divizare a fost supus examinarii unui expert independent. 

 

 6. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1331/2012 privind aprobarea modelului, continutului si 

instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-

financiara a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 733 din data de 30 octombrie 2012.  

 

Actul normativ aproba modelul si instructiunile de completare ale urmatoarelor documente utilizate in 

activitatea de inspectie economico-financiara: 

- raport de inspectie economico-financiara; 

- nota unilaterala; 

- proces-verbal; 

- raport de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse; 

- raport de verificare documentara prealabila; 

- nota de constatare; 

- raport intermediar; 

- proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor; 

- dispozitie obligatorie; 

- sesizare penala; 

- nota explicativa; 

- invitatie; 

- declaratie; 

- notificare. 
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