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FILIALA CECCAR ARAD 

 

În  zilele de  05-06.06.2013  a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  sala  de 

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

ziua de 05.06.2013 – 114 membri experţi contabili şi  în  ziua  de  06.06.2013 – 81 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul  Director  Executiv  Micle  Nicolae  a facut  o  informare  referitoare la activitatea desfăsurata de catre 

executivul Filialei în luna mai 2013, a  prezentat  Legea  149/30.04.2013  privind  aprobarea  O.G.23/2012  pentru  

modificarea şi completarea  O.U.G.90/2008  privind  auditul  statutar  al  situaţiilor  financiare  anuale  şi  a  

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

şi  a  contabililor  autorizaţi  şi  pentru  modificarea  altor acte normative.  

În partea a doua a întrunirii l-am avut invitat pe d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., inspector  

principal  în  cadrul Directiei Finantelor Publice Arad, care  a prezentat următoarele reglementari fiscale: 

Lege   Nr. 157 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale;  Lege   Nr. 168 din 29 mai 2013 privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Ordonanţă de urgenţă   Nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind 

aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin 

concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare; Ordonanţă de urgenţă   Nr. 41 din 15 mai 2013 

privind reglementarea unor măsuri financiare; Ordonanţă de urgenţă   Nr. 42 din 15 mai 2013 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 
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privind alocaţia pentru susţinerea familiei; Hotărâre   Nr. 186 din 16 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011; 

Hotărâre   Nr. 274 din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de 

întreprinderile mici şi mijlocii; Hotărâre   Nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 

fixe; Hotărâre   Nr. 225 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al 

contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

144/2008;  

Reglementările prezentate au fost dezbătute si exemplicate pentru o mai bună întelegere si aplicare de către 

membri. 

În  ziua de  21.06.2013,  d-l presedinte Horga Petru,d-l director executiv Micle Nicolae, d-na  Furca Teodora-

auditor calitate, d-na  Jenescu  Anda – şef birou evidenţă Tablou,      împreună  cu  o  delegaţie  formată  din  8  

experţi  contabili  judiciari  au  participat  la o  masă  rotundă  organizată  de  conducerea  Tribunalului  Arad – 

Nădăban  Silvia – preşedinte, d-nul  Szep  Otto  Sandor- vicepreşedinte, d-na  Iovănaş  Eugenia – preşedinte  secţia  

contencios  administrativ  şi  fiscal, d-nul  Vlad  Florentin - preşedinte  secţia  penală, d-nul  Bradin  Flavius – 

preşedinte  Judecătoria  Arad, d-nul  Trif  Gheorghe - preşedinte  Judecătoria  Gurahonţ, d-nul  Florea  Marinel – 

preşedinte  Judecătoria  Chişineu-Criş, d-na  Luciu Mariana – preşedinte  Judecătoria  Ineu, d-na  Haş  Corina - 

preşedinte  secţia  civilă  Judecătoria  Arad, d-na  Şodinca  Sanda  Cosmina – consilier biroul  local  de  expertize.  

Temele  de  discuţie  au  fost  - Administrarea  probei  cu  expertiza  contabilă  conform  noului  Cod  de  procedură  

civilă - decontarea  cheltuielilor  ocazionate  de  efectuarea  expertizei. Procedura  de  înştiinţare  a  experţilor  

contabili  judiciari  cu  privire  la  numirea  lor  în  efectuarea  expertizelor.  
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La  acestă  masă  rotundă  au  fost  aduse  la  cunoştinţă  conducerii  instanţelor  de  judecată  de  către  

preşedinte  Horga  Petru   principalele  aspecte  sesizate  de experţii  contabili  judiciari  din  judeţul  Arad, în  relaţia  

cu  Instanţele  de  Judecată, astfel:   

 -  Referitor la îndeplinirea procedurii de   înștiințare  a  experților  cu privire  la numirea  sau citarea  în situațiile  în 

care  sunt solicitați  sa  răspundă  la anumite clarificări   dispuse de Instanțe, se înregistrează  întârzieri în sensul că  

aceste citații ajung cu foarte mare întîrziere, (uneori ajung dupa  termenul de judecată), experții  neavând  timpul fizic  

adecvat  îndeplinirii  acestor  misiuni. 

- Solicităm ca obiectivele să fie formulate  clar, concis, fără ambiguități, astfel încât expertul  să  aibe  posibilitatea  

de   înțelegere   și  apreciere  cât mai obiectivă a problemei supuse  analizei. 

-  Având în vedere că  în majoritatea cauzelor, avocații părților formulează (  așa  - zise )  obiecțiuni, se constată că 

de fapt  sunt  critici  nefondate, în care  nu lipsesc  elemente jignitoare la  adresa  expertului  profesionist, situație  

pentru care  solicităm   Onoratelor Instanțe  de  Judecată  să  filtreze, în măsura  în  care este posibil, o atare  stare de  

fapt. Tot  în acest context, vă  înștiințăm, că  în  măsura  în care  se  formulează  obiecțiuni de reprezentații  ambelor    

părți, se constată că  de fapt  aceștia  formulează obiective noi, iar  profesionistul  contabil  trebuie să elaboreze de 

fapt  un raport  suplimentar, cu toate  elementele  prevăzute de Standardul profesional. 

-  Situația  prezentată  implică  un  buget  suplimentar  de  timp   și  resurse  financiare  din partea profesionistului 

contabil, dar, care nu sunt luate în  considerare,  cu toate că  se  aduc argumente  obiective  în acest sens, prin  notele 

de evaluare  detaliate   anexate  lucrărilor  de expertiză. 

-  Din  analiza  efectuata la nivelul filialei, am constatat că experții  contabili   care au promovat  testul  pentru  a  fi  

în  Grupul experților  judiciari, au  contribuit  la  judecarea  cu  celeritate a  cauzelor în care  s-a dispus  proba cu 

expertiza contabilă, motiv pentru care solicităm Onoratelor  Instanțe de judecată  analiza  și dispunerea  achitării   

onorariilor cuvenite la primul termen  după  depunerea  raportului de expertiză contabilă judiciară. 

-  Având în vedere, situațiile  prezentate,   si pentru a se elimina  aceste  sincope  apărute în derularea  procedurilor  

justitiare,solicităm  Onoratelor Instante de judecata, a  nu închide  dosarele  în care  au fost  efectuate expertize 

contabile  judiciare, până nu  sunt indeplinite  toate procedurile  cu privire la  plata și achitarea  onorariilor. 

D-na  Nădăban  Silvia – preşedinte  Tribunalul  Arad,  a  adus  la  cunoştinţă  experţilor  că  procedura  de  

desemnare  a  experţilor  a  fost  simplificată  în  sensul  că  listele  cu  experţii  grupaţi  pe  specializări sunt  accesate  

de  grefier  chiar în timpul  şedinţei  de  judecată  fără  a  mai  fi  cerute  de  la  biroul local de expertize. 

D-nul  Szep  Otto  Sandor - vicepresedinte  Tribunalul  Arad  arată  că  modul  de  desemnare  a  experţilor  de  

către  organul  de  poliţie  execede  controlului  instanţei, iar  biroul local de expertize  comunică  acestora  la  cerere  

liste  ale  experţilor  şi  există  posibilitatea  punerii  la  dispoziţia  acestora  a  programului informatic  utilizat  în  

prezent  în  sălile de judecată. 

D-na  Haş  Corina – preşedinte  Secţia  Civilă  Judecătoria  Arad  arată  că  în  conformitate  cu  prevederile  

art.331  Cod  Procedură  Civilă  ar  trebui  elaborate  noi  proceduri  de lucru  în  sensul  stabilirii  unui  termen  scurt  

la care  expertul  să  ia  cunoştinţă  de  obiectivele  expertizei, să  stabilească  un cuantum estimativ al costurilor 

acesteia şi durata necesară pentru efectuarea ei. La termenul următor urmează să se aducă la cunoştinţa părţilor plata 

onorariului provizoriu în termen de 5 zile de la comunicare sub sancţiunea renunţării  la probă, iar abia  după  

efectuarea  plăţii  onorariului  provizoriu  să  se  dispună expertului  efectuarea expertizei. 

D-na  Iovănaş  Eugenia - preşedinte  a  Secţiei  de  contencios  administrativ  şi  fiscal  ridică  problema  

competenţei  efectuării  expertizelor  judiciare  fiscale  de  către  experţii  contabili, specialitatea  fiscalitate  sau  

numai  de  către  consultanţii  fiscali. 

Urmare a dezbaterilor care au avut loc, s-a  hotarât  ca  înştiinţarea  experţilor  să  se  facă  online, cu  confirmare din  

partea  acestora. În  ceea  ce  priveşte  solicitările  ale  experţilor  contabili , conducerea  Tribunalului  Arad  s-a  

exprimat  că le  v-a  analiza  şi  s-a  fixat  o  nouă  întâlnire  pentru  punere  de  acord  în  luna  septembrie  a.c.  
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FILIALA CECCAR ARGES  

 
Organizare întâlnire de lucru în colaborare cu ITM Argeş 

 

În data de 19 iunie 2013, C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş în colaborare cu ITM Argeş a organizat, la sediul filialei,  o 

întâlnire de lucru pe teme de interes pentru membri: identificarea şi analizarea problemelor din domeniul muncii, 

relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi stabilirea măsurilor ce trebuie luate pentru rezolvarea 

acestora. 

Din partea ITM Argeş au participat d-na Cîlţea Amalia, inspector de muncă şi d-l Samoilă Ion, şef serviciu. 

La această întâlnire, alături de 27 membri ai filialei - liber profesionişti, angajaţi şi reprezentanţi ai societăţilor de 

expertiză contabilă - au participat: dl. Bănică Ion, preşedinte filială, d-na. Pîrvulescu Marilena, director executiv, 

membri din consiliului filialei, d-na. Deaconescu Mariana, auditor de calitate. 

Pe parcursul întâlnirii membrii au avut ocazia să adreseze întrebări pentru a lămurii unele probleme cu care se 

confruntă.  

D-na Cîlţea Amalia, inspector de muncă şi d-l Samoilă Ion, şef   serviciu , în calitate de reprezentanţi al ITM Argeş 

au prezentat cele mai frecvente probleme constatate în urma controalelor efectuate de inspectorii ITM.  

                        Problemele dezbătute s-au referit la:  

                        - dosarele personale ale angajaţilor;  

                        - încheierea contractelor de muncă şi perioada de probă;  

                        - registrul zilierilor. 

                        - securitatea şi sănătatea în muncă  

                        - prevederile HG 1425/2006. 

Dezbaterile problemelor din domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă au fost apreciate 

de participanţi ca fiind de un real folos. 

 

II. Întâlnire cu  studenţii de la  Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti 

             

În data de 21.06.2013, d-l Bănică Ion, preşedintele filialei şi d-na Pîrvulescu Marilena, director executiv au participat 

în calitate de   invitaţi la festivitatea de absolvire a anului III, promoţia 2013 de la Facultatea de Ştiinţe Economice, 

specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii din Piteşti. 

La festivitate, alături de absolvenţi au fost prezente cadre universitare ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune: d-na conf. univ. dr. Şerbănescu Luminiţa, d-na conf. univ. dr. 

Burtescu Claudia, d-na conf. univ. dr. Firescu Victoria, d-na lect. univ. dr. Bănuţă Mariana, d-na lect. univ. dr. Brânză 

Diana, d-l asistent univ. dr. Ţaicu Marian. 

              Cu această ocazie domnul preşedinte a prezentat rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei şi 

satisfacerea interesului public, şi principiul competenţei profesionale, precizând că absolvenţii studiilor universitare, 

deşi au obţinut competenţe trebuie să aspire la cel mai înalt nivel de competenţă, în speţă acela de expert 

contabil.         

Filiala a oferit participanţilor flyere cuprinzând condițiile necesare pentru dobândirea calității de expert contabil şi 

contabil autorizat   precum şi date privind organizarea examenului de admitere la stagiu, sesiunea 29 septembrie şi 6 

octombrie 2013.  
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FILIALA CECCAR BIHOR 

 În luna iunie, la nivelul filialei CECCAR BIHOR, au avut loc două întâlniri cu membrii filialei, desfăşurate în  

ziua de 5 și respectiv 6 iunie 2013, fiind invitați d-na Magdalena Berce (D.G.F.P. Bihor) și dl. Florin Marți, de la 

Direcția Județeană de Statistică Bihor. În cadrul acestor întâlniri au fost dezbătute temele: “Cultura asociativă a liber 

profesioniştilor” și “Noile instrumente de raportări statistice online, pe platformele I.N.S”, acţiuni la care au fost 

prezenţi 132 de membri. 

Tot în cadrul acestor întâlniri am prezentat  principalele prevederi ale Conferințe Naționale  privind 

activitatea membrilor CECCAR. 

 Am participat la lucrările seminarului “Finanțări nerambursabile pentru IMM, organizat de Oficiul Teritorial 

pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Cluj, împreună cu Camera de Comerț Bihor. 

În perioada 11-16 iuniei, am asigurat desfășurarea cursurilor de pregătire profesională având temele “Expertiza 

contabilă”,”Gestiunea unui cabinet de expertiza contabilă” și Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză 

contabilă”, avân ca lectori pe Violeta Dimitriu și Leonica Bochiș. 

În ziua de 25 iunie 2013, am asigurat desfășurarea  şedinţei Biroului Permanent al Filialei Bihor, a C.E.C.C.A.R., iar 

în data de 26.06.2013, pe cea a Consiliului filialei, materialele acestor ședințe – ordinea de zi, procesele verbale, 

hotărârile și deciziile – fiind transmise organelor centrale ale C.E.C.C.A.R.; 

În data de 18 iunie 2013, dl. Susa Valerian Pavel a reprezentat filiala C.E.C.C.A.R. Bihor, la seminarul organizat de 

conducerea centrală a EximBank, cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților mediului de afaceri 

din județul Bihor, la Hotelul “RAMADA”, din Oradea.  

Am asigurat, în continuare, preluarea dosarelor pentru cursurile de formare profesională gratuite din cadrul 

proiectului de finanțare europeană „Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar - contabil” 

stagiarilor și membrilor filialei. 
 

FILIALA CECCAR BISTRITA  
 

 In data de 06 iunie s-a desfasurat masa rotundă cu tema „Expertizele contabile judiciare” 

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

membrilor experti contabili înscrişi în GEJ. 
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Din partea filialei au participat, presedintele D-na Habalau Maria, director executive D-na Login Poni, auditor de 

calitate D-na Dobran Maria, iar din partea beneficiarilor de servicii: 

- Biroul Local de Expertize de pe langa Tribunalul BN doamna consilier CEUCA MARIA 

 - Domnul comisar  de politie ISOPESCU PETRICA sef al Serviciului Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ 

Bistrita-Nasaud 

 - Domnul comisar sef de politie BIZ GRIGORE sef al Biroului Cercetari Penale  din cadrul IPJ Bistrita-Nasaud 

 - Domnul director adj. dr. ec. POP RADU VASILE al Administratiei Financiare a municipiului Bistrita. 

Directorul executiv a  prezentat  problemele  ridicate de expertii judiciari din cadrul filialei pe următoarele puncte: 

1. 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 realizeaza, 

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 ,,refacerea” 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; 

-dispunerea 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; 
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-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; 

-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 

contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor; 

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

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; 

3. Acordarea vizei de catre auditoul de calitate 

- referitor la acordarea vizei de catre auditorul de calitate, va rugam sa nu acceptati expertize care nu au acordata 

viza si sa instiintati filiala daca se depun lucrari care nu au fost prezentate in prealabil auditorului de calitate. 

Mentionam ca depunerea expertizelor fara viza, este abatere disciplinara conform ROF CECCAR.  Aceasta 

rugaminte o adresam intrucat numarul membrilor care au optat pentru efectuarea de expertize judiciare a crescut si 

dorim sa preintampinam anumite probleme ce s-ar putea ivi. 

Iunie 2013, Nr. 6 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            10 

Curierul filialelor 

In continuare, din punctul de vedere al auditarii lucrarilor de expertiza contabila, auditorul de calitate D-na Dobran 

Maria  a prezentat: 

-deficientele rezultate din rapoartele de expertiza contabila depuse spre auditare la filiala; 

-obligatiile expertilor contabili judiciari cand executa o astfel de misiune; 

-respectarea structurii raportului conform Standardului profesional nr. 35; 

-analiza mai atenta a starii de independenta a expertului parte, anterior acceptarii misiunii, pentru a nu se ajunge la 

situatii de recuzare din partea partilor aflate la dosarul cauzei; 

-obligativitatea stabilirii unui program comun de realizare a misiunii, in situatiile in care sunt numiti mai multi 

experti in aceeasi cauza, intrucat in practica s-a constatat ca cele mai multe opinii separate apar ca urmare a 

faptului ca expertii nu efectueaza in acelasi timp cercetarea si documentarea prealabila. 

Pe seama problemelor prezentate au urmat luari de cuvant din partea celor prezenti la intalnire, ca beneficiari sau 

experti contabili. 

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 CECCAR BRASOV 

Miercuri, 12..06.2013 , începând cu ora 12.00 membrii 

CECCAR Filiala Braşov  au participat la un seminar având ca 

t e m ă  -  A c c e s a r e a  ş i  i m p l e m e n t a r e a 

fondurilor  nerambursabile.  

Alături de membrii şi conducerea executivă a filialei au fost 

invitaţi manageri de proiecte care au abordat materiale 

referitoare la achiziţii publice, riscuri în administrarea 

contractelor, elementele unui contract, organizarea echipei de 

proiect, administrarea unui proiect, identitate 

vizuală,  monitorizarea unui proiect, monitorizarea 

declaraţiilor de cheltuieli, motive de monitorizare, iregularităţi 

şi managementul conflictelor 

În final, s-au purtat discuţii libere şi interactive ale membrilor despre contabilizarea si auditarea proiectelor cu 

membrii filialei care au avut experienţe în aceste activităţi. 

 

FILIALA CECCAR CALARASI 
 

În data de 13 iunie 2013, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi a avut loc întrunirea de lucru cu G.E.J. aferentă 

semestrului I 2013, la care au participat din partea Tribunalului Călăraşi doamna Luca Victoria – şef birou local de 

expertize şi din partea Casei de pensii Călăraşi doamna consilier juridic Chiru Daniela şi Pavel Eugenia - şef 

serviciu. 
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 Doamna Luca Victoria a comentat pe larg art. 324, alin.5 şi a făcut referire la aspecte legate de deconturi, 

onorarii, termene, formularea obiectivelor, etc. . 

 Reprezentanţii Casei de Pensii au confirmat că se colaborează foarte bine cu filiala CECCAR Călăraşi – pe 

speţa “drepturi salariale solicitate Casei de Pensii”. 

 

FILIALA CECCAR CONSTANTA 
 

In aplicarea Hotararii Conferintei Nationale a CECCAR din 31 august 2008 si a Consiliului Superior din 24 

septembrie 2008 privind mediatizarea sistematica a activitatilor Corpului, va transmitem urmatorul material pentru 

informare si mediatizare, dupa caz. 

 

Actiuni in directia cresterii competentelor profesionale ale membrilor filialei CECCAR Constanta 

 

Pentru punerea in aplicare a bunelor relatii de colaborare si parteneriat strategic dintre ASE Bucuresti si CECCAR 

privind imbunatatirea competentelor profesionale a absolventilor de studii economice superioare, in luna iunie 

2013, in cadrul proiectului “Academia de Anteprenoriat bazat pe Cunoastere” – beneficiar de proiect ASE 

Bucuresti,  filiala Constanta a organizat doua intalnirii cu reprezentanti ASE pentru inscrierea respectiv testarea 

unui numar de 197 stagiari si membri ai filialei CECCAR Constanta pentru doua proiecte postuniversitare: 

Drept anteprenorial 

Anteprenoriat si inovare 

Absolventii acestor cursuri vor primi Certificat de competente eliberat de ASE Bucuresti. 

 

Mese rotunde organizate de filiala CECCAR Constanta 

 

 In data de 26 iunie 2013, membrii filialei Constanta au participat la o masa rotunda  de informare 

profesionala cu reprezentantii DGFP Constanta. 

Intalnirea a fost organizata la invitatia presedintelui filialei Constanta dl. Mihu Stefan. Evenimentul a fost 

mediatizat prin e-mailuri transmise membrilor precum-si prin intermediul site-ului si la sediul filialei prin anunturi. 

  La aceasta intalnire filiala noastra a fost reprezentata 

de: Mihu Stefan – presedinte, Buzoescu Vasile – 

director executiv si Cojocaru Constantin – sef sector 

stagiu si DPC. Din partea DGFP Constanta au raspuns 

invitatiei: dl Mihailescu Emil – director exec adjunct, d

-na Costea Zoita sef birou metodologie si asistenta 

contribuabili si d-na Cazacu Doina sef birou 

metodologie si asistenta contribuabili mijlocii. 

 Un numar de 60 profesionisti contabili, membri 

ai filialei Constanta, au participat la aceasta intalnire. 

 Reprezentantii DGFP Constanta au raspuns cu 

promtitudine solicitarilor venite din partea filialei 

Constanta intrucat – pe aceasta cale -, au posibilitatea 

sa transmita catre agentii economici din teritoriu, prin 

profesionistii contabili, modificarile Codului fiscal.  
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Tema discutiilor de la aceasta intalnire a fost axata pe modificarile Codului Fiscal aduse de urmatoarele 

reglementari: 

1. OG 8 din 2013 privind reglemntarea unor masuri financiar – fiscale; 

2. Legea nr. 127 din 2013 pentru aprobarea OUG 121 din 2011 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative; 

3. Legea 168 din 2013 privind aprobarea OG 8 din 2013 de modificare si completare a Legii 571 din 2013 a 

fost principala tema de discutie. Au fost abordate subiecte de interes care au privit: 

 Reguli fiscale privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pentru 

valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate.  

 Exceptii de la deductibilitatea limitată a amortizării autoturismelor. 

 Tratamentul cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare.  
Cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate sunt 

deductibile la calculul impozitului pe profit. 

Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai 

multor sedii permanente în România: 

Incepând cu 1 iulie 2013, o persoană juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii 

permanente în România are obligaţia de a stabili unul dintre sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea 

obligaţiilor privind impozitul pe profitul impozabil obţinut din activitatea desfăşurată în România. 

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor:  
Persoana juridică română nou-înfiinţată care, la data înfiinţării are subscris un capital social reprezentând cel puţin 
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echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice sistemul de plată a impozitului pe profit, chiar dacă 

celelalte condiţii privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor sunt îndeplinite. 

Impozitul pe venit şi contribuţii sociale: 
Indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi ai companiilor nerezidente pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, sunt neimpozabile şi nu intră 

în baza de calcul a contribuţiilor sociale pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin 

hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. 

Masuri de simplificare: 

Masura de aplicare a taxării inverse pentru livrările de cereale şi plante tehnice se prelungeşte de la 31 mai 2012 

până la data de 31 mai 2014 inclusiv în aceleaşi condiţii. 

Alte prevederi fiscale. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 11 iunie 2013, începând cu orele 16,30 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu 

membrii cu ocazia căruia au fost prelucrate 21 acte legislative apărute în perioada mai - iunie ac.  

 
 

Un accent deosebit s-a acordat Hotărârii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 

fixe, 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 313 din 30.05.2013, d-l Bogozi Levente Istvan, preşedintele filialei 

exemplificând cu monografii contabile aspectele mai importante.  

Totodată s-a dezbătut Legea nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8 / 2013 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – 

fiscale. 

2. Masă rotundă cu tema „Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor înfiinţate în baza Legii nr. 1/2000 – 

Composesorate” 

În ziua de 11 iunie 2013, orele 17,30 la sediul filialei a avut loc masa rotundă cu o durată de 3 ore privind aspectele 

contabile şi fiscale al composesoratelor. La această masă rotundă au participat membrii filialei, iar ca invitat 

directorul adjunct Mathis Istvan DGFP Covasna. 

 

 Pentru o aprofundară mai bună a cunoştinţelor şi 

înţelegerii a laturii juridice privind înfiinţarea acestor entităţi 

Preşedintele Filialei Covasna d-l Bogozi Levente Istvan a 

prezentat un scurt istoric al formării acestor urbariale. Astfel 

după revoluţia din 1848 puterea politică a epocii i-a obligat prin 

Lege pe grofii şi baronii de atunci „să desfacă” o porţiune din 

păşunile şi pădurile pe care le aveau, spre a le ceda foştilor 

iobagi, care erau siliţi prin Legea vremii să le folosească în 

comun. Ulterior drepturile iobagilor au fost legiferate printr-o 

Lege silvo-pastorală adoptată în anul 1871 care stipula dreptul 

de proprietate asupra terenurilor pe cale de „segregare urbarială” 

fiind înscrise în cărţile funciare drept „comunitate de 

proprietate”. Ulterior prin Regulamentul de aplicare al Legii 

pentru Reforma Agrară din 12 iulie 1923 urbarialele sunt păşunile, fâneţele şi pădurile foştilor iobagi ori ale 

succesorilor lor de drept recunoscute ca atare. În prezent reglementările legislative privind existenţa acestor entităţi 

sunt cuprinse în prevederile Codului Civil la art. 632 – (1) respectiv art. 28 aliniatele 6,7 şi 8 din Legea nr. 1 /2000 

– Legea fondului funciar care prevede că ”Terenurile acestor forme asociative nu pot fi înstrăinate in nici un 

mod,în întregime sau in parte”. 

În concluzie, membrul composesor nu deține proprietate deplină asupra terenului, ci numai asupra cotei-părți, dar 

şi aceasta este doar pur matematică, deoarece nu se poate ieși din composesorat cu terenul, dar se poate în schimb 

înstrăina cota-parte către un membru/membrii asociației. Restituirea proprietăţii în comun a suprafeţelor de păşuni, 

fâneţe şi păduri s-a făcut cu titlu de proprietate pentru composesorat şi înregistrat ca persoană juridică. 

Astfel: 

- forme asociative de proprietate asupra terenurilor silvice, cu personalitate juridica, care sunt înscriși intr-un - 

Registru special – ținut de judecătorie; 

- reglementare: Legea 1/2000 si OMFP 1829/2003; 

- obiect de activitate:  

• paza si întreținerea pădurilor si păşunilor 

• exploatarea si valorificarea masei lemnoase 

• constituirea fondului de regenerare 

- li se eliberează un singur titlu de proprietate cu mențiunea la titular „COMPOSESORAT“ cu denumirea 

localității respective; 

- regimul fiscal: - Titlul II din Legea 571/2003 – impozitului pe profit 

Scutiri: Art.15 / Legea 571/2003 

- persoanelor fizice ce realizează venituri din silvicultura li se aplica Titlul III din Legea 571/2003 

- referitor la dividende se aplica Art.67 alin(1) din Legea 571/2003 

- reglementare contabila:  
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 OMFP 1969/2007 

 OMFP 3055/2009 

Ținând cont de natura activității statutare desfășurate, in interesul membrilor, constând în administrarea şi 

gospodărirea terenurilor forestiere aflate în coproprietate indiviza, este cel aplicabil persoanelor juridice nonprofit si 

sunt scutiți la plata impozitului pe profit ptr. Veniturile menționate la art.15 alin.(2) si (3) din Codul Fiscal. 

Referitor la veniturile membrilor composesori, până la abrogarea la începutul anului 2013, li se aplicau art.42 (k), 

care reglementează ca nu sunt impozabile veniturile din silvicultura cu excepția celor de la art.71. În categoria 

veniturilor din silvicultura considerate neimpozabile se cuprind si veniturile din silvicultura realizate de persoane 

fizice asociate intr-o asociație cf. art. 28 din Legea 1/2000, din valorificarea produselor silvice in condițiile legii. 

Odată cu intrarea in vigoare a Ordonanței 8/2013 si a Legii 168/2013, abroga in totalitate art. 42 (k), dar 

reglementează modul de declarare si impozitarea acestor persoane la art.71, art.72 si art.78(h), care trebuie coroborat 

cu art.85 “Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun” - potrivit căruia – „Venitul net obţinut din 

exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, 

uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţional cu cotele-părţi 

pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau în mod egal, în situaţia în care acestea nu se cunosc.” 

Discuţiile între profesioniştii contabili constituie faptul că unii apreciază că composesoratele sunt persoane juridice 

iar masa lemnoasă distribuit membrilor constituie o tranzacţie economică iar alţii consideră ca un venit neimpozabil 

de natură moştenită legal sau dobândite ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de Legile privind reconstituirea 

dreptului de proprietate pentru scopuri personale, adică 

masa lemnoasă recoltată de pe terenurile forestiere 

retrocedate conform legii este un bun obţinut dintr-un 

bun (teren forestier) cu consumarea sau diminuarea 

substanţei acestuia care a fost moştenit legal sau dobândit 

ca urmare a măsurii reparatorii.  

În concluzie s-a ajuns la un consens privind impozitarea 

veniturilor composesoratelor şi a impozitării drepturilor 

statutare a membrilor, astfel activitatea statutară de 

administrare a pădurilor se asimilează unei activităţi de 

ONG iar exploatarea şi valorificarea mesei lemnoase 

constituie o activitate economică impozabilă. Pentru 

unele probleme care nu au fost clarificate s-au cerut 

consultări de la Ministerul Finanţelor colaborând în 

această privinţă şi cu Direcţia Finanţelor Publice din 

Focşani prin d-na lector CECCAR Crenguţa Bodoc. 

 

 

FILIALA CECCAR DAMBOVITA 
 

Pe data de 07 iunie a.c., sediul filialei Dâmboviţa a găzduit  masa rotundă cu tema “Studii de caz privind spălarea 

banilor- Băncile cipriote” la care au participat alături de conducerea filialei, preşedinte Ioana Preda şi director 

executiv Doina Leuştean, un număr de   20 membri a filialei.  Acţiunea a avut ca obiectiv  dezvoltarea culturii 

profesionale, creşterea încrederii în apartenenţa la un organism profesional, întărirea relaţiilor dintre membrii 

CECCAR prin comunicare şi socializare. 
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Pe data de 19 iunie a.c., CECCAR filiala 

Dâmboviţa şi Camera de Comerţ, Industrie 

şi Agricultură Dâmboviţa,  au organizat la 

sediul administrativ al filialei Dâmboviţa a 

CECCAR, masa rotundă cu tema 

“Importanţa consultanţei financiar-

contabile în activitatea agenţilor 

economici care desfăşoară activităţi 

sezoniere”. Au participat  conducerile celor 

două instituţii, executivul, 5 experţi 

contabili şi contabili autorizaţi membri ai 

filialei, oameni de afaceri de pe plan local, 

acţiunea fiind mediatizată şi în ziarul local 

Dâmboviţa din data de 25 iunie a.c. 

 

Pe data de 28 iunie a.c., a avut loc masa 

rotundă cu tema  “Colaborarea mediator-

expert contabil, o soluţie de ameliorare a 

climatului social din România”, la care au 

participat 16 membri filialei, Consiliul 

filialei Dâmboviţa,  conducerea executivă a 

filialei, Diaconu Gheorghe reprezentant al 

CCIA Dâmboviţa, Asociaţia Birourilor de 

Mediere din Dâmboviţa reprezentată prin 

preşedinte Vlaicu Rodica, vicepreşedinte 

Badea Cârstea Liliana, mediatori membri ai 

Asociaţiei.  Acţiunea a avut ca rezultat promovarea serviciilor prestate de membrii filialei, promovarea imaginii şi 

intereselor CECCAR, cunoaşterea contextului legislativ privind medierea în interesul clienţilor membrilor 

CECCAR,  schimburi de idei în favoarea eticii profesionale, valorilor care guvernează profesiile liberale, extinderea 

posibilităţilor de colaborare profesională în baza unui Protocol.            

 

Pe data de 28 iunie a.c., a avut loc masa rotundă cu tema  “Noutăţi privind reglementarea unor măsuri fiscale 

conform OUG nr.  50/2013”, invitat fiind domnul Mircea Boharu, director al AFP Târgovişte. Au participat 21 

experţi contabili şi contabili autorizaţi, Consiliul filialei, conducerea executivă a filialei, reprezentantul CCIA 

Dâmboviţa director economic Gheorghe Diaconu. Rezultatele acţiunii s-au materializat în ample dezbateri menite să 

consolideze relaţiile dintre profesia contabilă, mediul de afaceri şi autoritatea fiscală, amplificându-se rolul 

profesionistului contabil ca şi consultant al afacerii şi confident al întreprinzătorului privat. Acţiunea completează 

seria  măsurilor întreprinse de filială în vederea îmbunătăţirii practicilor din cabinetele membrilor, pe parcursul lunii 

iunie membrii filialei beneficiind şi de un număr de 6 consultaţii acordate  gratuit on-line , ca urmare a acordului cu 

AFP Targoviste, pe teme precum : Grupul unic fiscal; Istoric penalităţi; Modificări privind impozitarea veniturilor 

agricole; Materiale informative bon fiscal; Materiale informative dobânzi-penalităţi 2013; Regimul fiscal al 

zilierilor. 
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FILIALA CECCAR GORJ 
Expertizele contabile judiciare: noutăţi procedurale şi aspectele practice - Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a 

organizat în data 26 iunie 2013 în sala de curs a filialei o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Tribunalului Judeţean  

şi I.P.J. Gorj, fiind prezenti :  managerul economic al Tribunalului Gorj – dl. Croitoru Ion, reprezentantul Biroului 

Local de Expertize Judiciare – dl. Bârhoată Gheorghe, domnii comisari Vasile Marius şi Vezure Constantin, din 

partea I.P.J. Gorj, preşedintele filialei nou ales pentru mandatul 2014-2018 doamna Somnea Mariana şi directorul 

executiv şi auditorul de calitate din cadrul filialei. 

La această acţiune au participat aproximativ 45 de experţi contabili, înscrişi în GEJ, disponibili pentru 

efectuarea expertizelor contabile judiciare pe anul 2013. 

Discuţiile abordate in cadrul acestei întâlniri au fost referitoare la dificultăţile întâmpinate astfel: stabilirea 

unor termene rezonabile pentru întocmirea lucrărilor, stabilirea obiectivelor expertizei care să nu depăşească 

competenţele expertului contabil, stabilirea onorariului în funcţie de complexitatea lucrării a volumului de muncă 

necesar pentru întocmirea expertizei.  

Scopul acestei întruniri l-a constituit diminuarea problemelor ce apar în efectuarea expertizelor judiciare şi 

îmbunătăţirea colaborării cu organele judiciare şi Biroul Local de Expertize.  

Reprezentanţii I.P.J. Gorj au menţionat ca nu sunt probleme deosebite, colaborarea cu experţii contabili şi 

filiala CECCAR este bună, însă plata cu întârziere a onorariului se datoreaza faptului că aceste sume sunt finanţate 

de la bugetul de stat, iar finanţările se fac cu întârziere, de aceea nu se pot plati imediat dupa depunerea lucrării. 

 Referitor la calitatea lucrărilor de expertiză, ca urmare a faptului că obiectivele uneori sunt neclare, în acest 

sens, s-a propus ca experţii contabili judiciari să solicite clarificări din partea instanţelor, care au obligaţia să accepte 

aceste solicitări, să fundamenteze concluziile rapoartelor de expertiză.  

Auditorul de calitate a supus atenţiei respectarea standardului profesional nr.35/2000 în efectuarea 

lucrărilor de expertiză contabilă şi a adresat din nou solicitarea instanţelor să nu fie acceptate de către Biroul Local 

de Expertize rapoartele de expertiză contabilă făra viza auditului de calitate, numirea  experţilor contabili să fie 

făcuta numai în baza listei actualizate transmise de CECCAR anual la Justiţie. 

Directorul executiv al filialei  Gorj a precizat că aceste aspecte pot fi eliminate, ştiut fiind faptul că 

neprezentarea rapoartelor de expertiza pentru viză auditorului de calitate din  cadrul filialei, contravine normelor 

profesionale şi implicit constituie abatere disciplinară. 

Doamna presedinte Somnea Mariana a supus în discuţie noile modificări ale Codul de procedură civilă, 

care au intrat în vigoare din 15 februarie 2013 şi impactul acestora asupra activităţii de expertiză contabilă judiciară 

şi extrajudiciară, precum şi proiectul Ordonanţei nr. 2/2000, privind organizarea activităţii de expertiză tehnică 

judiciară şi extrajudiciară. 

  Curs de pregătire profesională - Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat la sediul filialei în sala de 

curs ,,Prof.univ.dr.Marin Toma” în perioada 21 – 28 iunie 2013 cursul la disciplina ,,Expertiza contabilă şi 

Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă”, susţinut de doamna Lector formator CECCAR 

Dimitriu Violeta. Cursul a fost organizat în urma solicitărilor membrilor, având în vedere  complexitatea lucrărilor 

de  expertiză  contabilă, în conformitate cu modificarile aduse Codului de procedura civila.  

Membrii filialei prezenţi la acest curs în număr de 49 experţi contabili, au fost din rândul membrilor înscrişi 

în GEJ, cunoştiinţele dobândite au fost legate atât de modul de întocmire al expertizelor, dar şi de doctrina şi 

deontologia profesională pe care trebuie să o respecte membrii noştri în efectuarea misiunilor specifice profesiei de 

expert contabil. 

Cursul a fost interactiv, au fost puse diverse întrebări pentru a clarifica anumite situaţii practice, lectorul a 

raspuns punctual fiecăruia, un accent deosebit s-a pus pe importanţa cunoaşterii reglementărilor procedurale, legale, 

privind activitatea de expertiză contabilă judiciară.  
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FILIALA CECCAR IALOMITA 
 

   În data de 06 iunie 2013, începând cu ora 13,00 în sala de cursuri a filialei s-a desfășurat acțiunea cu tema ”Raport 

și raportare în activitatea de cenzor” acțiune la care alături de 25 de membri ai filialei și conducerea acesteia  au fost 

invitați să participe : dl.Bratu Constantin – director al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Ialomița și dl. Stroe Marian – președinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România – filiala 

Ialomița. 

                         
   Întâlnirea a fost concepută sub forma unui seminar în cadrul căruia au fost prezentate următoarele teme: 

 1.”Raport și raportare în cadrul misiunii de cenzor” 

2. ”Evoluția cenzorilor declarați la ORCT Ialomița” 

3. ”Atragerea răspunderii solidare a cenzorilor în derularea procedurii de 

insolvență a societăților comerciale” 

 

       
 

Această acțiune a urmărit informarea, cenzorilor cu privire la teme  de actualitate și de interes în activitatea pe care 

aceștia o desfășoară. 

    S-a dorit ca prin dezbaterile avute să fie tras un semnal de alarmă cu privire al responsabilitatea asumată prin 
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mandatul de cenzor, concluzia tuturor participanților fiind că respectarea cu strictețe a Standardului profesional și 

întocmirea rapoartelor în conformitate cu datele constatate  exclude posibilitatea atragerii răspunderii în solidar a 

cenzorilor în situația în care unitatea intră sub incidența Legii inslovenței. 

 

        În data de 13 iunie 2013 începând cu ora 14,00 s-a desfășurat  întâlnirea semestrială a membrilor Grupului  

Experților Judiciari  la care au fost invitați să participe  reprezentanți ai principalilor beneficiari ai lucrărilor de 

expertiză contabilă. Au răspuns invitației noastre  dl. Toma Ion– președintele Tribunalului Ialomița, dl. comisar 

Răduță  Gabriel  – reprezentant al IPJ Ialomița, dna Donose Viorica – Decan al baroului de avocați Ialomița. 

 

       
 

   Această întâlnire a avut ca obiective: analiza  activității de expertiză contabilă judiciară în sem I  văzut prin prisma 

auditului de calitate , prezentarea unor teme de interes pentru membrii GEJ și analiza comportamentului deontologic 

al membrilor care întocmesc lucrări de expertiză contabilă judiciară . 

  În cadrul întâlniri invitați au suținut seminariile cu tema: 

  1.” Actualități în desfășurarea activității de expertiză contabilă judiciară conform noului  Cod de Procedură 

Civilă ” – temă prezentată de dl.judecător Toma Ion – președintele Tribunalului Ialomița 

 2.” Administrarea probelor de către avocați și consilieri juridici – implicațiile cu privire la expertiza 

contabilă judiciară” susținută  de doamna Donose Viorica – decan al Baroului de avocați Ialomița 

        
 

 

       În data de  17 iunie 2013, începând cu ora 10,00 în sala de cursuri a filialei s-a desfășurat acțiunea cu tema ” 
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Agricultura și IMM-urile factori de creștere economică  în 

județul Ialomița”, acțiune la care alături de membrii Consiliului 

Filialei și directorul executiv, au participat : din partea DGFP 

Ialomița – dl.Badea Mihai- Sef AFP Slobozia, din partea 

Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Ialomița – 

dl.Florea Stoian – director și dna. Didiță Victoria- șef serviciu, 

din partea Asociatiei cultivatorilor de cereale și plante tehnice –

dl. Sitaru Nicolae – președinte,  dl. Constandache Carol- 

vicepreședinte, dl. Popescu Nicolae , dl.Frățilă Romulus- 

membrii ai Consiliului, din partea Patronatului Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii Ialomița – dl.Costea Marian –președinte, din  

partea Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Ialomița – dl. 

Stoica Firică - șef department, din partea Patronatului Tinerilor 

Întreprinzători din România – regiunea Sud Muntenia – dl. 

Dubălaru Eugen –vicepreședinte 

regiunea Sud Muntenia – dl. Dubălaru Eugen –vicepreședinte. 

 

                        

 

    Ordinea de zi a acestei acțiuni a cuprins teme precum: 

 

Punerea în aplicare a politicile fiscale și impactul lor  asupra dezvoltării entităților economice din județ 
Programele APIA de sprijinire a sectorului agricol local 

Implicațiile fiscale ale alocării de subvenții de către APIA 

Schimbarea sistemului de  impozitare în agricultură și efectele acesteia 

Propuneri de îmbunătățire a mediului economic local 

 

   Pentru că județul Ialomița este un județ agricol, iar sfera de interes a profesioniștilor contabili se regăsește foarte 

mult în aceste domeniu,  am considerat oportună  colaborarea filialei și cu organizații și organisme din acest domeniu 
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de activitate, care alături de celelalte IMM-urile constituie baza economiei locale. 

     În cadrul întâlnirii  ne-am propus să identificăm împreună care sunt principalele probleme care pot să-și găsească 

soluții prin colaborarea între instituțiile locale precum și între organismele profesionale și patronale pe care cei 

prezenți le reprezintă. Având în vedere transformările majore în ceea ce privește organizarea  teritorială și care  vor 

avea efect și asupra noastră a tuturor, mediul de afaceri local, profesioniști din toate domeniile, instituții publice am 

considerat că o mai bună colaborare și conlucrare între acestea va conduce la o mai bună cunoaștere a problemelor și 

la găsirea de soluții optime pentru rezolvarea acestora. 

 

FILIALA CECCAR IASI 
 

Acţiuni  organizate în luna  iunie:  

1. Participarea directorului executiv al filialei, în data de 20 iunie 2013,  la Dezbaterea publică “Parteneriat 

pentru integritate. Implicarea societăţii civile în aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2012 – 2015”. 

Organizatorii acestui eveniment au fost: Centrul de Resurse Juridice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 

Ministerul Justiţiei şi Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi. Au participat reprezentanţi de la: Consiliul Judeţean Iaşi, 

Prefectura Iaşi, Casa Judeţeană de Pensii, D.J.A.O.V. Iaşi, Inspectoratul Şcolar Iaşi, I.P.J. Iaşi, DSP Iaşi, OCPI Iaşi 

etc. Probleme abordate: Strategia naţională anticorupţie; Modalităţi de cooperare între autorităţile publice şi 

societatea civilă; Respectarea normelor de conduită ale funcţionarilor publici şi implementarea procedurilor 

disciplinare  

2. Participarea directorului executiv al filialei la şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Prefecturii 

Iaşi, în data de 21 iunie  2013.  Principalele aspecte discuate au fost: finanţările din fonduri europene şi monitorizarea 

inserţiei socio – profesionale pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic. 

3. Participarea directorului executiv al filialei, în data de 26 iunie 2013, la şedinţa Consiliului Consultativ 

Tripartit constituit la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi. Aspecte discutate: dinamica înregistrării 

contractelor colective de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi şi probleme de actualitate în domeniul 

muncii.  

4. In data de 20 iunie 2013 a avut loc  o întalnire cu reprezentanţii DGFP Iaşi, la care au participat cca. 30 

membri. Au fost discutate aspecte cu privire la:  acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de 

întreprinderile mici şi mijlocii (Hotărarea nr. 274/2013), posibilitatea acordării de înlesniri sub forma eşalonării  la 

plată  pe o perioadă de cel mult 5 ani pentru a sprijini contribuabilii care datorită condiţiilor actuale, din lipsa 

disponibilităţilor băneşti, au acumulat datorii la bugetul de stat,  precum şi alte aspecte de interes pentru membri.  

5. Intâlnire, în data de 21 iunie cu vicepreşedintele Tribunalului Iaşi -  judecător Andrei Florin Alexandru. 

Coordonatele de discuţie au vizat încheierea unui protocol de colaborare între cele două instituţii. In urma discuţiilor 

s-a creionat macheta protocolului, urmând ca, la următoarea întâlnire acesta să capete o formă finală, agreată de 

ambele părţi. 

6. Organizarea, în perioada 28 – 30 iunie a  cursului de formare profesională „Controlul de calitate într-un 

cabinet de expertiză. Expertiza contabilă” , susţinut de către doamna Necşulescu Ecaterina, preşedinte interimar 

CECCAR. 

 

FILIALA CECCAR ILFOV 
 

In data de 27.06.2013, Filiala CECCAR Ilfov a organizat o masa rotunda , care a avut loc in Buftea , in sala de 

sedinte a Primariei Buftea, unde au participat un numar de 48 experti contabili –membrii ai Filialei CECCAR Ilfov . 

            La masa rotunda au participat din partea Tribunalului Ilfov doamna Elena Vlad –Biroul Local de Expertize 
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Ilfov si din partea CECCAR  doamna director  Dimitriu Violeta-Directia expertize contabile. 

           Temele dezbatute au fost : 

1)- expertul contabil judiciar vizavi de legislatia in vigoare si normele profesionale   Masuri intreprinse de CECCAR 

in sprijinul expertilor judiciari – prezentate de  doamna director Dimitriu Violeta; 

2)-modificari fiscale  transpuse in misiunea 21-Intocmire si tinerea contabilitatii , care au intervenit in anul 2013 – 

prezentate de doamna expert contabil  Constantin Maria; 

 

        Dezbaterea temelor : 

       1)- expertul contabil judiciar vizavi de legislatia in vigoare si normele profesionale   Masuri inmtreprinse de 

CECCAR in sprijinul expertilor judiciari – prezentate de  doamna director Dimitriu Violeta; 

         Doamna director Dimitriu Violeta a prezentat modificarile intervenite a urmare a aparitiei noului Cod de 

Procedura Civila, incepand cu februarie 2013 , cu incidenta in activitatea de expertiza contabila judiciara, conform 

legii 76/2012. Prezentarea s-a facut prin raportarea la reglemntarile vechi la cele noi, respectiv prin dezbaterea 

modificarilor intervenite dupa noul Cod de Procedura civila . 

        S-au purtat discutii pe tema termenelor de convocare a partilor ,de depunere a lucrarilor, pe tema 

responsabilitatilor  expertii contabili   si a sanctiunilor care le pot fi aplicate . 

        De asemenea, au avut loc discutii si pe tema efectuarii expertizelor extrajudiciare , a modului de intocmire a 

contractelor. In ceea ce priveste  onorariile , se cere ca deconturile sa fie intocmite corect si inaintate Instantelor odata 

cu raportul de expertiza contabila. In cazul in care Instanta a omis sa ia in dezbatre decontul , expertul sa faca o 

revenire printr-o adresa intocmita in scris si adresata intr-o formula exprimata de un profesionist . 

        Un accent deosebit s-a pus pe modul redactarii raportului de expertiza contabila, a cresterii calitatii acestuia. S-a 

subliniat faptul ca expertii contabili care intocmesc rapoartele de expertiza judiciara , cei numiti si cei consilieri 

trebuie sa colaboreze mai mult pentru a ajunge la o opinie comuna, avand in vedere ca opinia se fundamenteaza pe 

aceleasi documente si aceeasi legislatie. Opiniile diferite nu fac decat sa contribuie la o imagine  negativa vizavi de 

prestigiul profesiei de expert contabil judiciar. 

         Din partea BLET Ilfov doamna Elena Vlad  s-a exprimat sprijinul total si o colaborare stransa cu CECCAR, 

colaborare pe care o are inca de la infiintare cu conducerea Filialei CECCAR Ilfov. 

         Dintre   problemele pe care le-au ridicat  expertii  si au fost dezbatute: 

-    urmare a infiintarii BLET Ilfov lista cu expertii contabili judiciari din Filiala  Ilfov nu a fost transmisa decat la 

BLET Ilfov ,fara sa se tina cont ca in cursul anului trecut s-au efectuat un numar de 2 expertize contabile, iar pana la 

data prezenta s-au dispus doar un numar de 14 expertize contabile judiciare , fapt ce i-a nemultumit pe expertii 

judiciari , urmare si a unor probleme pe care le-au avut in realizarea unor rapoarte de expertiza la sectii de Politie in 

Bucuresti. Ex. : doamna expert contabil Militaru Maria , desi fusese numita in decembrie 2012 , a fost recuzata de 

catre avoctul paratului pe motiv ca nu este pe lista BLET –Bucuresti .Avand in vedere ca expertii contabili din 

Bucuresti si cei din Ilfov  isi desfasoara activitatea atat pe teritoriul Bucurestiului cat si a judetului Ilfov , solicita 

conducerii CECCAR sa aibă in vedere si misiunea de a realiza expertize contabile judiciare , si ca pana la sfarsitul 

anului 2013 expertii contabili judiciari sa fie tecuti si pe listele de la BLET Bucuresti. Urmare a  restrangerii 

posibilitatii de a efectua rapoarte de expertiza contabila judiciara, in situatia in care expertii nu vor fi trecuti pe liste si 

la Bucuresti , acestia au spus ca vor fi nevoiti sa se mute la Filiala CECCAR Bucuresti sau sa nu mai plateasca si 

cotizatia ca persoana fizica; 

-efectuarea de demersuri de catre conducerea CECCAR a obtinerii pentru expertii contabili judiciari  a posibilitatii de 

a primi instiintarea de numire in dosar pe cale electronica (email), fax , pentru a scurta timpii de comunicare catre 

experti, in prezent uneori expertul primeste instiintarea numirii cu o zi sau doua inainte de termenul de depunere  

solicitat de Instanta; 

- la viza pe care o acorda auditorul, in cazul in care exista Consilieri , sa nu fie acordata fara sa existe semnatura 
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acestora sau din cauze obiective de refuz, acesta sa prezinte auditorului masurile intreprinse in vederea obtinerii 

semnaturii, 

-solicitarea de a se face interventii catre BLET , de a apare in sinteza  sedintelor publicate pe site Ministerului de 

Justitie si a datelor referitoare la aprobarea majorariilor de  onorarii ale expertilor  contabili; 

-solicitarea unui program special destinat expertilor contabili judiciari pentru studiul dosarului de la arhiva ,si  in 

afara programului  cu publicul, expertii confruntandu-se cu probleme in studierea dosarelor la arhiva; 

- la  stabilirea  onorariilor si termenelor de predare a raportului  sa fie consultat si expertul contabil; 

    2)-modificari fiscale  prevazute de Codul fiscal , incepand cu 01.01.2013 , cu exemplificari concrete 

        Urmare a modificarilor si completarilor aparute la Codul Fiscal  in anul 2013, doamna expert contabil 

Constantin Maria a facut  o scurta prezentare a modificarilor intervenite incepand cu data de 1 ianuarie 2013  legate 

de impozitul pe profit ,TVA la incasare , impozit pe venit , contributii sociale  si obligatiile care ii revin unui liber 

profesionit privind sistemul declarativ dupa data de 01.01.2013. 

        Au fost dezbatute cazuri concrete  cu care se confrunta expertii  in practica la care s-au gasit solutii de aplicare 

corecta a legislatiei fiscale, avand in vedere ca contabilul intr-o societate este raspunzator si de modul cum aplica 

legislatia fiscala si totodata contabilitatea si legislatia fiscala functioneaza impreuna. 

         Urmare a modificarilor intervenite in sistemul de inregistrare cat si declarativ , volumul muncii profesionistului 

contabil a crescut , ceea ce implica acolo unde este posibil, acesta sa-si reevalueze munca si sa modifice onorariile 

percepute .In conditiile in care tot mai multe societatii comerciale se confrunta cu probleme financiare, unele isi 

suspenda activitatea , trebuie purtata discutie cu clientii  si analizata posibilitatea majorarii cu foarte mult tact. 

        Avand in vedere ca exista obligativitatea ca anual fiecare membru sa efectueze un curs de perfectionare 

profesionala la nivelul Filialei CECCAR Ilfov , si fiind dat faptul ca toti suntem intr-o continua lipsa de timp , pentru 

a evita timpul pierdut cu deplasarea  la locul unde se desfasoara cursul domnul Andronescu Gabriel  a venit cu 

propunerea ca pregatirea profesionala sa se organizeze si in sistemn learning, propunere care a fost agreata de mai 

multi membri. 

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

CONSILIUL CONSULTATIV TRIPARTIT PENTRU DIALOG SOCIAL - În data de 4 iunie, la sediul 

Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș a avut loc şedinţa de lucru lunară a Consiliului Consultativ Tripartit 

pentru Dialog Social, la care au participat dl. Năcuță Dragoș – Inspector şef ITM Maramureş, dl. Onea Mircea – 

Consilier juridic ITM Maramureș, reprezentanții organizațiilor sindicale și patronale în Consiliul Consultativ 

Tripartit pentru Dialog Social, iar din partea Filialei CECCAR Maramureș a participat președintele acesteia conf. 

univ. dr. Cucoșel Constantin. 

Întâlnirea lunară de lucru a avut ca temă discuţii pe marginea 

legislaţiei muncii şi problemele cu care se confruntă 

confederaţiile sindicale şi patronale în aplicarea legislaţiei 

specifice, în special legislația referitoare la Camerele agricole, 

relația agenților economici cu experții contabili, efectele 

regionalizării asupra politicii de muncă, ucenicia la locul de 

muncă și constituirea fondurilor mutuale pentru compensarea 

daunelor din sectorul agricol. 
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ÎNTÂLNIRE CU ABSOLVENȚII UNIVERSITĂȚII  

V̋ASILE GOLDIȘ  ̋DIN ARAD - Președintele Filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin s-a 

întâlnit în data de 29 iunie la Facultatea de Științe Economice din Arad a Universității de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad, cu absolvenţii anului II Masterat Audit și expertiză contabilă, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 

Arad – Facultatea de Științe Economice, care au susţinut examenul de disertație, ocazie cu care s-au prezentat 

condițiile și procedurile referitoare la examenul de admitere la stagiu ce se va organiza în zilele de 29 septembrie şi 

06 octombrie 2013 și s-au distribuit pliante cuprinzând aceste informații. 
 

ÎNTÂLNIRI CU BENEFICIARII DE EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE - Conducerea Filialei a 

organizat în cursul lunii iunie un număr de 4 întâlniri cu beneficiarii expertizelor contabile judiciare, astfel: 

 

În data de 5 iunie a avut loc la sediul Tribunalului Maramureș o întâlnire cu d-na Butariu Florica de la Biroului 

local de expertize judiciare din cadrul Tribunalului Maramureş, ocazie cu care s-au dezbătut prevederile OUG 

nr. 4/2013 cu privire la modificarea Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
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de procedură civilă, care a aprobat intrarea în 

vigoare a Noului Cod de procedură civilă la 

data de 15 februarie 2013, Procedura privind 

desfășurarea activității BLET – urilor și 

Decontul justificativ pentru expertizele 

contabile judiciare. 

În data de 10 iunie s-a realizat o întâlnire la 

sediul Inspectoratului de Poliție al județului 

Maramureș  cu Comisar şef de poliţie Dumitriu 

Marian - Şef Serviciu de Investigare a 

Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie 

al Judeţului Maramureş, ocazie cu care s-a 

transmis Lista experților contabili pe 

specializări care pot efectua expertize 

contabile judiciare în anul 2013 şi s-au discutat 

unele probleme tehnice legate de efectuarea expertizelor contabile judiciare. 

Președintele filialei s-a întâlnit în data de 19 iunie cu d-na Hegeduş Anuţa – Grefier șef la Judecătoria Sighetu 

Marmației și dl. Ardelean Ioan – Prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, ocazie 

cu care s-a transmis Lista experților contabili pe specializări care pot efectua expertize contabile judiciare în 

anul 2013 şi s-au discutat unele probleme tehnice legate de efectuarea expertizelor contabile judiciare 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
 

 În cursul lunii iunie 2013 filiala Mehedinţi a avut o activitate bogată atât pe linie de comunicare cu membrii, cât şi 

participare la diferite evenimente. 

 Pe data de 07 iunie 2013 în aula Constantin Rădulescu Motru a Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin a 

avut loc un Workshop, eveniment organizat de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul 

Universității din Craiova în parteneriat cu CECCAR filiala Mehedinţi şi Asociaţia Generală a Economiştilor din 

România filiala Mehedinţi. 

 Tema întâlnirii a fost „ Probleme actuale ale economiei globale, cazul României”, printre invitaţi  aflându-se  

nume importante ale mediului universitar din ţară, dintre care amintim : 

 - Prof.univ.dr.Gheorghe Zăman- membru corespondent al Academiei Române; 

 - Prof.univ.dr.Marin Dinu; 

 - Prof.univ.dr.Ioan Talpoş; 

 - Prof.univ.dr.ing. Ion Ciupitu  

 CECCAR filiala Mehedinţi a fost reprezentată de  domnul Ştiucă Florin, preşedintele filialei şi doamna Moţ 

Monica, directorul executiv al filialei, care a adresat, în deschiderea lucrărilor mesajul de salut din partea CECCAR.  
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 Din partea organizatorilor a fost prezentă şi doamna Prof.univ.dr.Avram Marioara, pe care o putem considera 

atât reprezentant al Universitătii din Craiova, dânsa având calitatea de profesor la această universitate, cât şi 

reprezentant al CECCAR, doamna Avram Marioara făcând parte din Consiliul Superior al CECCAR şi prezentând 

tema ” Contribuţia organismului profesional în creşterea gradului de pregătire şi informare al publicului în domeniul 

financiar-contabil ”.  

 La această întâlnire a fost organizat un stand de carte din partea CECCAR, de această activitate ocupându-se 

doamnele Călinescu Daniela şi Nicola Luminiţa, care fac parte din executivul filialei Mehedinţi. 

 La lucrările Workshop-ului a fost prezent un număr de 200 participanţi – reprezentanţi ai Administraţiei locale, 

reprezentanţi ai băncilor, experţi contabili, oameni de afaceri, studenţi ai Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor şi alte persoane interesate de tema aflată în dezbatere. 

 Evenimentul a fost mediatizat în mass-media,  presa, televiziunea şi posturile de radio locale fiind prezente pe 

toată perioada desfăşurării întâlnirii, iar reprezentanţii CECCAR- domnul Stiucă Florin şi doamna Moţ Monica- au 

acordat interviuri pe această temă . 

 Dintre lucrările prezentate amintim: 

 - fluctuaţiile activităţii economice şi impactul acestora asupra echilibrului macroeconomic; 

 -  monitorizarea calităţii serviciilor de audit în contextul crizei economic-financiare internaţionale; 

 - consideraţii privind detectarea şi prevenirea fraudei fiscale în cesiunea părţilor sociale; 

 - consideraţii privind performanţa entităţilor economice în contextul crizei economico-financiare internaţionale; 

 - creşterea credibilităţii informaţiei contabile în mediul de afaceri; 
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FILIALA CECCAR MURES 
 

1. In data de 12 iunie 2013 la ora 14, la sediul filialei CECCAR Mures s-a organizat o intalnire la care au fost invitati 

membrii filialei care sunt planificati la auditul de calitate in cursul anului 2013 si 2014, dar si alti membrii care au 

dorit sa se instruiasca cu privire la modalitatea derularii activitatii de audit. La aceasta actiune au participat un numar 

de 52 de membrii, carora li s-a prezentat procedura de efectuare a auditului de calitate, normele care reglementeaza 

aceasta activitate, si li s-a  prezentat, cu titlu de exemplu, o serie de dosare existente la filiala. Deasemenea  auditorul 

de calitate al filialei a raspuns intrebarilor adresate de catre participanti si s-a aratat deschiderea  pentru colaborare si 

pe viitor, anterior actiunilor de auditare, colaborare posibila telefonic, pe mail sau direct la sediul filialei. La aceasta 

actiune a participat ca invitat si directorul executiv al filialei doamna Pop Maria. 

 

 2. Imbunătăţirea relaţiilor filialei cu instituţiile publice din judeţ, în luna IUNIE  putând menţiona: 

Inspectoratul Judetean de Politiei Mures – probleme abordate: prezentarea Grupului Expertilor Judiciari (GEJ) pentru 

anul 2013, modul de decontare a expertizelor judiciare, modul in care expertii judiciari desemnati raspund 

solicitarilor pentru efectuarea expertizelor judiciare. 
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Imbunatatierea relatiilor cu mediul universitar: prezentarea conditiilor de recunoastere a masteratului de Contabilitate 

si Audit absolventilor masteratului Contabilitate si Audit din cadrul Universitatii „Petru Maior”, din Tg Mures, 

prezentare realizata de Prof. Dr. Ramona Neag, cadru didactic al universitatii. 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 

 

În aplicarea măsurilor stabilite de Conferinţa Naţională prin Programul de activitate pentru anul 2013 referitor la 

creşterea prestigiului CECCAR şi al membrilor săi, colaborarea cu structurile locale, executivul filialei a organizat în 

cursul lunii iunie următoarele acţiuni: 

În data de 04.06.2013 în amfiteatrul Petrom din cadrul UPG Ploieşti a avut loc o întâlnire a directorului executiv şi a 

auditorului de calitate cu studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, prilej cu care le-au fost prezentate normele 

profesionale, Ghidul de întrebări şi studii de caz necesar în promovarea examenului de acces la profesie. În afară de 

acestea, nu în ultimul rând contează determinarea lor de a se înscrie la examenul de acces la profesie. 

Reprezentanţii filialei au prezentat organismul profesional, condiţiile de participare la examenul de acces la stagiu, 

cursurile organizate în acest scop, etapele ce trebuiesc parcurse pentru obţinerea calităţii de expert contabil, 

competenţele acestuia. 

Studenţii s-au arătat interesaţi şi au adresat o serie de întrebări pe marginea celor prezentate. 

La întâlnire au participat 82 studenţi. 

În data de 19.06.2013, în sala de cursuri a filialei a avut loc o întalnire de lucru a membrilor GEJ cu reprezentanţii 
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beneficiarilor de expertize contabile. Au fost prezenţi : 

dl Tudoran Mihai – preşedintele secţiei penale a Curţii de Apel Ploieşti,  

dna Stanca Zenovia – preşedinte interimar al Judecătoriei Ploieşti, 

dna Roşu Iuliea – şeful Biroului local de expertize de pe lângă Tribunalul Prahova 

dl Parepa Gheorghe – inspector şef adjunct la Inspectoratul de Poliţie al judeţului Prahova 

dl Bojescu Bogdan – şef serviciu DGFP Prahova 

dna Petre Maria – consilier juridic DGFP Prahova 

 

 Din partea filialei au participat preşedintele, directorul executiv, auditorul de calitate şi 65 experţi contabili. Au fost 

prezentate de către auditorul de calitate şi înmânate participanţilor modificările Codului de Procedură Civilă şi s-au 

purtat discuţii interactive pe marginea lor şi pe problemele cu care experţii se confruntă în practica efectuării 

expertizelor contabile, respectiv: lipsa spaţiului pentru consultarea dosarelor şi chiar lipsa dosarelor din arhivă, ceea 

ce necesită mai multe deplasări la instanţă şi implicit solicitarea de noi termene. S-a solicitat de către membri să 

existe o colaborare între expert şi judecător pentru stabilirea de comun acord a aspectelor juridice din conţinutul 

expertizelor. S-a ridicat problema că la judecătoriile Câmpina şi Vălenii de Munte se solicită cereri scrise pentru 

studierea dosarelor.  Doamna preşedinte Stanca , a menţionat că pentru cele 43.000 cauze din anul 2013, spaţiul este 

foarte restrâns, dar că s-a început mutarea dosarelor în alt sediu. De asemeni, s-a angajat că va suplimenta programul 

de studiere a dosarelor. A solicitat să nu se mai trimită rapoarte de expertiză fără decont (inclusiv suplimentarea).  

Reprezentanta Biroului local de expertize a solicitat experţilor ca rapoartele de expertiză ce se depun  la instanţă să fie 

însoţite de decont şi de recipisele de convocare a părţilor şi să acorde o atenţie sporită respectării termenului de 

depunere a rapoartelor de expertiză, pentru evitarea sancţionării. A rugat experţii să nu mai facă convocări la hoteluri, 

restaurante, ci la sediul cabinetului sau al filialei pentru a nu se da naştere la interpretări. De asemeni , să fie semnată 
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fiecare pagină a raportului de expertiză. Dacă se întâmpină probleme la agenţii economici, să fie sesizată instanţa. Să 

se întocmească nota observatorie pentru completarea sau clarificarea obiectivelor, care de cele mai multe ori sunt 

formulate de avocaţi care nu sunt de specialitate. Atrage atenţia că pe facturi se scriu conturile greşit, se pun 

chitanţele la alte dosare, etc. 

 Ca o realizare a filialei, remarcăm faptul că s-a reuşit o colaborare cu Biroul local de expertize de pe lângă 

Tribunalul Prahova, în sensul că s-a acceptat transmiterea de către reprezentanta acestei instituţii a numărului de 

expertize contabile realizate de către experţii noştri pentru anul 2012 şi cele de pe anul 2013. 

În data de 21.06.2013 conducerea filialei, împreună cu auditorul de calitate a organizat o întâlnire cu cei 33 membri 

ce au promovat examenul de aptitudini în anul precedent şi cărora le-au fost aduse la cunoştinţă modul de exercitare a 

profesiei, organizarea cabinetului, prezentarea în faţa clienţilor, documentele de lucru, sistemul contabil şi de control 

de calitate specific cabinetului. A fost subliniată importanţa respectării normelor de raportare pentru fiecare misiune 

abordată ca servicii pentru clienţi. S-a pus accent pe respectarea normelor de comportament, a normelor de lucru şi a 

celor de raportare. 

Au fost purtate discuţii interactive astfel că participanţii au arătat un vădit interes pentru gestionarea profesiei 

contabile conform normelor. 

În data de 27.06.2013 în sala de curs a filialei a avut loc o întâlnire de lucru a membrilor cu dl. Vasile Vasile, şef 

serviciu control la Inspectoratul Teritorial de Muncă, ocazie cu care au fost dezbătute modificările aduse Codului 

Muncii şi noutăţi în transmiterea şi recuperarea datelor din REVISAL. 

S-a prezentat modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 

zilieri. Dl. Vasile a menţionat că sunt în continuare probleme cu REVISAL-ul. Se poate reconstitui baza de date, dar 

atenţie la salariaţii dublaţi în raportări. 
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S-au mai dezbătut următoarele probleme: 

zilele de sărbători legale, sâmbăta, duminica, când salariaţii lucrează; cum se acordă zilele libere, cum se acordă 

sporul de salariu (în procent sau în sumă fixă); 

cum se acordă zilele libere pentru lucratul în ture; 

înscrierea în Revisal a cererii de concediu fără plată, a suspendării, a preavizului; 

modalitatea întocmirii actelor adiţionale pentru contractele de muncă încheiate pe perioadă determinată. 

La întâlnire au participat din partea filialei directorul executiv şi 37 membri. 

Urmare a contractului încheiat cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova privind prestarea serviciilor de 

publicitate cuprinse în Planul de promovare a CECCAR, în  newsletter-ul editat de CCI din săptămâna 10-14.06 a 

fost inclusă macheta filialei CECCAR, machetă care va fi modificată la fiecare nouă apariţie a newsletter-ului. 

 Cursuri organizate 

În perioada 07-12.06.2013 s-a desfăşurat cursul de “Contabilitate de gestiune şi elemente de doctrină” susţinut de dna 

lector Jianu Iulia şi dl. Iancu Ion. Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a 40 ore; la acesta au participat 45 membri. 

În perioada 17-21.06.2013 s-a desfăşurat cursul de “Audit financiar şi elemente de doctrină”, susţinut de dl. Caloian 

Florentin şi dl. Iancu Ion, cu o durată de 40 ore. La acesta au participat 40 membri, din care 37 experţi contabili şi 3 

stagiari. 

Cursul de “Doctrină şi deontologie” a avut loc în perioada 26-28.06.2013, cu o durată de 20 ore şi a fost susţinut de 

dl. Iancu Ion. La acesta au participat 42 membri. 

 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
   In intervalul 17 – 19 mai 2013,CECCAR Filiala Satu Mare a participat la tîrgul expoziţional *Fabricat în 

Satu Mare* unde a expus un stand de cărţi şi reviste editate de Corp,precum şi diferite materiale publicitare privind 

activitaţile specifice. 

  Vizitatorii au achiziţionat cărţi de specialitate şi au primit gratuit pliante,brelocuri,ziare;în privinţa celor interesaţi de 

obţinerea calităţii de expert contabil,li s-au înmînat acestora pliante care conţineau condiţiile de înscriere la examenul 

de admitere la stagiu şi li s-au dat informaţii privind derularea activităţii de stagiu şi a examenului de aptitudini. 

     În ultima zi a expoziţiei Filiala a primit Diploma de participare, prezenţa CECCAR fiind marcată şi în broşura 

tîrgului,ca fiind principalul organism care gestionează profesia contabilă din România cu puternică 

recunoaştere    internaţională,autonom,neguvernamental,non-profit şi de interes public. 

     Prezenţa Filialei Satu Mare la Tîrgul Fabricat în Satu Mare,alaturi de mediul de afaceri din judeţ a fost un lucru 

inedit şi marcant,întarind ideea că alături de un 

manager de succes se află întotdeauna un profesionist 

contabil membru CECCAR. 

 

 

                           Colectivul Filialei Satu Mare la Tîrgul 

expoziţional 

2.Întîlnirea  membrilor filialei pe probleme 

profesionale  a avut loc în data de 27.06.2013,în sala de 

cursuri,avînd ca invitat pe dl.Maier Dan –dir.adj.DGFP. 

Consiliul filialei  a discutat cu cei 30 de  participanţi 

despre activităţile profesionale,s-au dat sfaturi şi soluţii la 

cazuri practice apărute în munca de zi cu zi. 

   Domnul Maier Dan,în calitate de reprezentant DGFP a 

trecut în revistă unele reglementări legale apărute şi a 
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detaliat aspectele care prezentau interes. 

    OG nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se 

structureayă pe trei aspecte: 

În domeniul procedurii fiscale:a fost modificat cuantumul 

penalităţilor de întîrziere de 5% sau 15% cu o penalitate de 0,02% 

pe zi de întîrziere; posibilitatea oferirii unui bun imobil de către 

persoanele care devin debitori garanţi,pentru a se stinge prin dare 

în plată a obligaţiilor fiscale ale debitorului contribuabil;  bunul 

trecut în proprietatea publică a statului prin dare în plată se 

menţine timp de 5 ani în interes public 

Îndomeniul eşalonării la plată: extinderea cazurilor când se poate 

modifica deciyia de eşalonare la plată; majorarea de la 30 respectiv 

90 de zile,la 180 de zile a termenului condiţie stabilit pt.achitarea 

obligaţiilor transmise spre recuperare ANAF;completarea 

criteriilor în funcţie de care un contribuabil se încadrează în categoria cu risc fiscal micşreglementarea situaţiei în 

care organul fiscal constată ulterior ca datele şi informaţiile  privind contribuabilul cu risc fiscal mic nu corespund 

realităţii 

În domeniul facilităţilor la plată: condiţii privind acordarea de facilităţi sub forma amînării la plată a unor obligaţii 

fiscale; condiţii privind acordarea unor facilităţi sub forma scutirii la plata dobînzilor,penalităţilor de întîrziere sau 

accesorii de orice natură aferente obligaţiilor fiscale principale scadente. 

   Alte informaţii s-au referit la obligaţiile declarative lunare pe diferite tipuri de formulare cu modificari şi 

actualizări; s-au mai discutat şi aspecte din Codul fiscal privind veniturile din activităţi agricole:grupe de 

produse,norme de venit,formulare declarative,venituri impozabile. 

 

 Pop Radu-preşedinte ,Maier Dan –dir.adj.DGFP, Grădinar Rodica-director 

 

3.În data de 27.06.2013 la sediul Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultuă  Satu Mare,un număr de 10 

experti contabili au participat la seminarul cu tema:* Programe cu finanţări nerambursabile în sprijinul 

mediului de afaceri *ca urmare a invitaţiei primite la filială de la această instituţie ;alături de experţii contabili au 

participat şi 20 de intreprinzători din mediul economic al judeţului. 

   Prezentarea facută la acest seminar s-a azat pe următoarele aspecte: 

SECTOARE DE ACTIVITATE ELIGIBILE 

 HG 274/2013 se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarele, cu următoarele excepţii 

(prevăzute la art.1 alin.1 din Regulament): 

sectoarele pescuitului şi acvaculturii; producţia primară de produse 
agricole; transformarea şi comercializarea produselor agricole, atunci 

când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 

produselor achiziţionate de la producătorii primari; transformarea şi 

comercializarea produselor agricole, atunci când ajutorul este 

condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii 

primari; ajutoarelor destinate activităţilor legate de export; ajutoarelor 

subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate; 

activitatea în sectorul cărbunelui; ajutoarelor pentru achiziţia de 

vehicule de transport rutier de mărfuri în numele terţilor; ajutoarelor 

acordate întreprinderilor aflate în dificultate. 
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 CONDIŢII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS 

 

 Întreprinderile beneficiare de ajutor de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 

sunt înregistrate conform legii societăţilor,a cooperaţiei şi sunt încadrate în categoria IMM-urilor, au sediul şi îşi 

desfăşoară activitatea în România 

desfăşoară activitate economică 
nu au primit ajutor de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi 

prezintă un plan de investiţii pentru care solicită finanţare 

prezintă un studiu tehnico economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a 

întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei 

prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente 

nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat, 

nu se află în procedură de executare silită, insolventă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere 

operaţională, lichidare 

nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate 

nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

 Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la: 

 

realizarea de construcţii noi industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistentă 

socială, cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare; 

achiziţia de construcţii industriale, pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistentă socială, 

cultură fizică şi agrement, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare; 

echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; 

aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare; 

mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii; 

echipamente IT 

 

IV.PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE MINIMIS 

 

Presupune PARCURGEREA ETAPELOR URMĂTOARE: 

- publicarea pe site-ul MFP a datei de la care se pot înregistra Cereri de acord pt finanţare  

la data de astăzi pe site-ul MFP este anunţată perioada 16 august - 31 octombrie 2013 pentru depunerea Cererilor 

înregistrarea cererii de acord pt finanţare 

analiza cererii 

soluţionarea cererii de acord pentru finanţare după caz: 

Se emite Acordul pentru finanţare sau Scrisoarea de respingere a solicitării 

 

primirea Acordului pentru finanţare sau a Scrisorii de respingere a solicitării de finanţare 

 

demararea investiţiei în max 4 luni 
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realizarea totală sau parţială a investiţiei conform Acordului 

pentru finanţare 

 

solicitarea plăţii ajutorului de minimis aferent cheltuielilor 

eligibile efectuate 

 

verificarea la faţa locului de către reprezentanţii MFP a 

cheltuielilor efectuate 

 

plata ajutorului de minimis de către MFP, în termen de 30 zile 

lucrătoare 

 

menţinerea investiţiei pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia 

 

revocarea Acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis plătit în cazul nerespectării condiţiilor de 

acordare conform HG 274/2013. 
 

 

FILIALA CECCAR SIBIU 
 

Târgului  de Carte SibiuBookFestival  2013, SIBIU, 06 – 09 iunie  2013 

 

Timp de patru zile încheiate, sibienii şi turişti de pretutindeni au avut întâlnire cu cartea. Peste 20 de edituri din 

România i-au aşteptat pe cititori, începând de joi 6 iunie până duminică 9 iunie, în Piaţa Mică din Sibiu, locul unde s-

a desfăşurat SibiuBooK Festival 2013 - „Strada cu cărţi”. Peste 4000 de titluri au fost prezentate, mai mult, iubitorii 

cărţilor au putut alege dintre noi apariţii editoriale ale anului 2013, dar şi din titlurile clasice din toate domeniile, 

albume, ediţii de colecţie, dicţionare, cărţi de ficţiune, educaţionale, de dezvoltare personală, profesională, spirituală, 

cărţi pentru copii, etc. 

“Strada cu cărţi” i-a surprins pe pasionaţii de lectură cu cele mai noi apariţii de carte abia lansate la Bookfest 2013, 

desfăşurat cu o săptămâna în urmă la Bucureşti. Astfel, timp de patru zile, mirajul cărţilor i-a cuprins pe toţi cei care 

au avut curiozitatea să treacă măcar prin  Piaţa 

Mică din Sibiu. 

Editura CECCAR a fost prezentă prin intermediul 

nostru la aceste manifestări culturale pe toată 

perioada târgului, iar vizitatorii standului nostru s-

au arătat interesaţi de publicaţiile cu aplicabilitate 

practică pentru domeniul financiar contabil. 

Publicitatea participării Editurii CECCAR la 

aceste manifestări a fost asigurată prin anunturi în 

presă, publicarea de anunţuri pe site-ul filialei, 

transmiterea de invitaţii, prin e-maill. 

Standul a fost amenajat şi dotat cu toate 

publicaţiile editurii CECCAR, şi în prim plan 

noutăţile editoriale: Ghidul pentru pregătirea 

candidaţilor la examenul de acces 2013, Ghidul 
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de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS, Ghid practic complet 

privind sitstemul TVA la încasare. 
Vizitatorilor standului nostru li s-au oferit toate informaţiile solicitate referitoare la conţinutul cărţilor editate de 

CECCAR, la noutăţile editoriale, modalităţile de abonare la revista Corpului, informaţii cu privire la examenele, 

tematicile şi bibliografiile necesare pentru pregătirea accesului la profesie şi examenului de aptitudini. Totodată au 

fost informaţi asupra faptului că publicaţiile pot fi achiziţionate şi după închiderea târgului, de la sediul filialei 

noastre.  Cei prezenţi au fost plăcut surprinşi de oferta de cărţi cu preţ redus, care au fost prezentate separat. Cu acest 

prilej, cu ajutorul pliantelor şi informaţiilor oferite de personalul filialei au fost mediatizate şi cursurile de pregatire 

profesionala din luna iunie organizate de filială, cât şi cursul de pregătire pentru examenul de admitere la stagiu. De 

asemenea, studenţilor care au vizitat standul nostru le-au fost oferite informaţii privind examenul de admitere la 

stagiu de expert contabil şi contabil autorizat din 29 septembrie, 6 octombrie 2013 şi  posibilitatea echivalării 

examenului de acces la stagiu, în urma protocoalelor încheiate cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi Camera 

Auditorilor Financiari din România. 

Pe lângă cititorii de profesie economică, un interes deosebit au manifestat studenţii, care au achizitionat 

carţile ,,Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces 2013,, si ,,Audit suport de curs pentru 
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examenul de aptitudini, ed. 2012,, , dar şi profesioniştii contabili care au cumpărat “Ghidul de ţinere a contabilităţii 

şi de elaborare a situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS”, Ghid practic complet privind sistemul TVA la 

încasare, Ghidul practic de aplicarea a Reglementărilor contabile în conformitate cu OMFP 3055/2009, ş.a.m.d. 

Vizitatorii au apreciat prezentarea standului nostru ca fiind foarte buna, sistematizată pe secţiuni (noutăţi, reduceri, 

ghiduri profesionale, standarde profesionale) pentru o mai bună evidenţiere a acestora; echipa standului profesionistă, 

avizată, amabilă şi dinamică. S-au declarat încantaţi de modul de prezentare, şi-au manifestat interesul atât pentru 

noutăţile editoriale cât şi pentru reducerile de preţ. De asemenea vizitatorii s-au interesat de abonamentul la revista 

Corpului: Contabilitatea expertiza şi auditul afacerilor. 

Referitor la recomandările asupra apariţiilor editoriale făcute de vizitatori, dintre cele mai importante precizăm 

urmatoarele: cărţi despre contabilitatea produselor şi producţia în curs de execuţie; ghiduri practice; interpretări ale 

reglementărilor contabile şi fiscale. Vizitatorii au mai solicitat informaţii privind examenul de acces; sfera de aplicare 

a IFRS. 

►În 8 iunie, filiala a organizat o masa rotundă cu tema ,,Accesul la profesia contabilă,, , cartea promovată fiind : 

Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calitaţii de expert contabil 

şi de contabil autorizat, autor Editura CECCAR . 

În prezenţa membrilor, stagiarilor, studenţilor şi a altor persoane interesate de profesia contabilă, doamna Doina 

Toader, vicepreşedinte al Consiliului Filialei, a făcut o prezentare a ceea ce înseamnă profesia contabilă, a celor trei 

comandamente care o gestionează: CALITATE, EDUCAŢIE şi ETICĂ. Participanţii au fost informaţi despre 

organizarea cursurilor şi a examenului de acces la profesie, despre protocoalele încheiate cu Universitatea Lucian 

Blaga şi cu Camera Auditorilor Financiari din România, în privinţa echivalării examenului de acces la profesia 

contabilă. 

În continuare, doamna director executiv al filialei CECCAR Sibiu, Raymonda Hagiu, organizatoarea acestui 

eveniment, a prezentat articolul Doamnei Director General Daniela Vulcan din revista Economistul nr. 21/2013, 

trezind interesul celor prezenţi cu anunţul despre lansarea oficială a Clubului Tinerilor Experţi Contabili, care a 

avut loc în data de 23 mai 2013. Au fost citate cuvintele rostite la lansare de Doamna Director Daniela Vulcan: 

“Contez pe tineri. La CECCAR tinerii au un cuvânt de spus şi, împreună, prin forţa care se cheamă profesia 

contabilă şi cu ajutorul organismului profesional CECCAR, putem să mişcăm lucrurile în direcţia cea bună, să fim 

pregătiţi pentru a face faţă provocărilor viitorului. Apartenenţa tinerilor la organismul nostru profesional, cel mai 

puternic din ţară şi din sud-estul Europei, este o carte de vizită de înalt prestigiu în faţa oricărui întreprinzător care 

recurge la serviciile contabile. ”. Mai multe informaţii legate de acest Club profesional au fost îndemnaţi să afle de 

pe site-ul: http://www.club.ceccaro.ro/ 
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În ultima zi de târg, Editura CECCAR a fost premiată şi de această dată pentru profesionalismul şi activitatea 

deosebită desfăşurată în cadrul SibiuBook Festival 2013 – Strada cu cărţi. 

În final dorim să multumim conducerii CECCAR pentru sprijinul acordat, precum şi Editurii CECCAR, pentru 

îndrumările oferite pe tot parcursul organizării evenimentului. 

  

FILIALA CECCAR VALCEA 
 

Vineri 7 iunie, Directorul executiv al filialei d.na Cringus Valentina,  impreuna cu Presedintele ales al filialei 

dl.Cocos Vasile, in urma invitatiilor primite, au participat la seminarul regional Oltenia organizat de Ministerul 

Finantelor Publice in parteneriat cu Institutia Prefectului Judetului Valcea si Camera de Comert si Industrie Valcea. 

Din cele 110 de persoane prezente in sala, 34 au fost experti contabili membri ai filialei CECCAR Valcea. Acest 

seminar a avut ca scop prezentarea conditiilor privind acordarea ajutoarelor de minimus pentru investitiile realizate de 

intreprinderile mici si mijlocii confom HG 274/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 305, din 28 mai 

2013 si intrata deja in vigoare. Potrivit informatiilor prin noua schema de ajutor de minimis se intentioneaza 

sustinerea in continuare a IMM-urilor in vederea realizarii de investitii si incurajarii participarii active a acestora la 

redresarea economiei romanesti prin crearea de noi locuri de munca. Seminarul a fost prezidat de dl. Iulian Butnaru 

consilierul Ministrului Finantelor, d.na Lorena Raileanu sef serviciu din cadrul Ministerul Finantelor, Prefectul 

Judetului Valcea ing.Mircea Nadolu, deputatul Cristian Buican si Presedintele Camerei de Comert si Industrie Valcea 

dl.Cismaru Valentin. Au fost prezenti numerosi reprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Valcea si judetele 

vecine Olt, Dolj, Arges, Gorj , dar si presa si radio televiziunea locala. 

Concret, prin HG 274/2013 se instituie o schemă de ajutor de stat care are ca obiectiv acordarea de ajutoare de 

minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), prin alocări de la bugetul de stat, din 

bugetul Ministerului Finanţelor Publice -  Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% 

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 

200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului 

rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. 

  Pot beneficia de ajutor de minimis întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:  

- sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor comerciale nr.31/1990 sau ale Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, sunt încadrate în categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind 

stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România.  

Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finantare este 2013-2014, cu posibilitatea 

prelungirii, iar plata ajutorului de minimis se efectueaza in perioada 2014-2016, in limita bugetului anual alocat 

schemei. In plus, prevederile cuprinse in hotararea de Guvern introduc conditia de a crea, pana la finalizarea 

investitiei, si de a mentine pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei:      

cinci locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual 

de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv; 

sapte locuri de munca, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de 

munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv;   

Conform documentului citat, ajutorul se plateste dupa efectuarea cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru 

finantare si verificarea la fata locului de catre reprezentantii M.F.P. a cheltuielilor eligibile efectuate de intreprinderi. 

De asemenea, prin actul normativ se urmareste instituirea unei reguli procedurale care vizeaza descrierea etapelor, a 

termenelor si a documentelor pentru obtinerea Acordului pentru finantare si plata ajutorului de minimis, avand ca 

obiectiv eficientizarea procesului de analiza, acordare si plata a ajutorului de minimis.   

2) Conducerea executiva a filialei cu implicarea directa a Presedintelui ales al filialei, dl.Cocos Vasile, a organizat 

marti 11 iunie 2013  la sediul filialei, intalnirea membrilor filialei cu reprezentantul Inspectoratului Teritorial de 

www.ceccar.ro                                                                                                                                            38 

Curierul filialelor 

Iunie 2013, Nr. 6 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



Munca Valcea. D.na ec.Alina Vartej, sef serviciu control relatii de munca la ITM Valcea a prezentat celor 43 de 

membri prezenti, experti contabili si contabili autorizati, ultimele reglementari  aduse Codului  muncii. 

Legea 2/2013 publicata in Monitorul Oficial nr.89 din 12 februarie 2013, a adus cele mai multe modificari ale unor 

acte normative in domeniul conflictelor de munca si asigurari sociale. Reprezentantul ITM Valcea a prezentat si 

modificarile aduse la Legea 52/2011 privind salariaţii zilieri si modificarea salariului minim pe economie de la 1 iulie 

2013 de la 750 de lei la 800 de lei,  dar si implicatiile fiscale aferente. De asemenea, prin OG nr.8/20 au existat 

modificari referitoare la acordarea diurnei. Sumele primite de angajaţi în conditiile prevăzute de lege sau de 

contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinatate, în 

interesul serviciului, ca indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit 

prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea 

cheltuielilor de transport şi cazare.  

         In cadru intalnirii, reprezentanta ITM a fost invitata de expertii contabili sa lamureasca unele aspecte cu privire 

la:  

corectiile efectuate la Declaratia REVISAL în ceea ce priveşte contractual individual de muncă; 

concediul pentru crestere si ingrijire copil pana la varsta de 2 ani si concediul medical ingrijire copil bolnav 

pana la varsta de 3 ani; 

intrebari referitoare la suspendarea sau desfacerea contractului individual de munca conform procedurii de 

insolventa a unei societati; 

 

 
 

3) Tinand cont de faptul ca se apropie vacanta judecatoreasca, marti 18 iunie 2013 la Tribunalul Valcea a avut loc o 

intalnire de lucru a expertilor contabili judiciari cu sefa Biroului local de expertize. Au participat alaturi de cei 31 de 

membri, directorul executiv al Filialei si auditorul de calitate. 

In cadrul dezbaterilor au fost abordate aspecte concrete privind colaborarea expertilor contabili cu instantele de 

judecata, in scopul imbunatatirii calităţii rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 

Discutiile purtate au vizat aspecte referitoare la : 

comunicare directa cu judecatorii in camera de consiliu asupra termenelor si onorariilor; 

obligarea partilor la virarea onorariului provizoriu pentru expert; 

obligativitatea expertilor contabili in ceea ce priveste respectarea termenelor de depunere a rapoartelor de expertiză 

conform Codului de procedură; 

colaborarea eficientă prin toate mijloacele intre expertii contabili şi beneficiarii de expertiza judiciara; 

refuzul repetat al expertilor de a efectua unele expertize judiciare. 

Am stabilit de comun accord, ca in prima jumatate a lunii septembrie sa organizam o intalnire comuna atat cu 

reprezentantii Tribunalului cat si ai Judecatoriei Valcea. 
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4)  În data de 28 iunie 2013, la sediul filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii, unde cei 29 de participanţii, au 

dezbatut impreuna cu auditorul de calitate si directorul executiv al filialei, speţe întîlnite în practică pentru a încadra 

aplicarea evenimentelor economice conform legislaţiei noi apărute. 

      In cadrul discutiilor au fost vizate aspecte referitoare la Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fisca şi reglementarea 

unor măsuri financiar fiscale, referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor si condiţiile de intrare în 

acest sistem de impozitare, respectiv: 

Condiţia referitoare la numărul de salariaţi a fost abrogată, plafonul veniturilor a fost micşorat de la 100.000 de 

euro la 65.000 euro, contribuabilii care aplică acest sistem nu trebuie să se afle înregistraţi în Registrul 

Comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii în stare de dizolvare cu lichidare. 

Modificarea tariful de risc (pe sectoare de activitate ale economiei naţionale – clase CAEN) incepand cu 

data de 01 iunie 2013 ; 

Modificarile si completarile aduse prin OUG 50/2013 privind stabilirea incepand cu 01 iulie 2013, a nivelului 

penalităţilor de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente 

după 1 iulie 2013. 

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii şi s-au lămurit anumite aspecte în legătura cu aplicarea acestor 

reglementări. 

 

FILIALA CECCAR VRANCEA 

 
I. Pe data de 13 iunie 2013 filiala Vrancea a organizat o întâlnire de lucru pe tema Expertiza contabilã 

judiciarã, grupul ţintã constituindu-l membrii filialei cuprinşi în Grupul Experţilor Judiciari. Au fost prezenţi 20 

experţi contabili.  

Directorul executiv a prezentat  principalele modificãri ale Codului de procedurã civilã cu incidenţã în 

activitatea de expertizã contabilã judiciarã; de asemenea, a fãcut referiri la Proiectul de modificare a O.G. nr.2/2000 

privind organizarea activitãţii de expertizã tehnicã judiciarã şi extrajudiciarã şi  a prezentat o parte din speţele primite 

de la Direcţia expertize contabile din cadrul CECCAR.   

Auditorul de calitate le-a adresat celor prezenţi mai multe recomandãri privind activitatea de expertizã 

contabilã, punctând pe scurt mai multe aspecte privind: evaluarea independenţei, competenţa expertului contabil, 

calitatea expertizelor contabile, elaborarea programului de lucru, documentarea lucrãrilor, redactarea raportului, 

auditul lucrãrilor de expertizã, depunerea raportului etc. 

La rândul lor participanţii au avut ocazia sã punã în discuţie diferite speţe şi sã semnaleze unele probleme, 

dintre care menţionãm: faptul cã în Codul de Procedurã Civilã expertul contabil este asimilat martorului; faptul cã 

formularea “instanţa poate fixa o audiere în camera de cosiliu” conferã un caracter facultativ comunicãrii verbale 

dintre expert şi instanţã; relaţia neclarã dintre expertiza tehnicã şi cea contabilã, în sensul cã acestea sunt considerate 

uneori activitãţi distincte, alteori expertiza contabilã fiind tratatã ca o specialitate în cadrul expertizei tehnice 

judiciare; unul dintre experţii contabili a relatat cã s-a confruntat cu o situaţie în care, dupã ce a fost numit expert 

contabil şi a efectuat o parte a lucrãrii, a fost anunţat cã s-a renunţat la proba cu expertiza contabilã şi în 

consecinţã  munca sa a rãmas neremuneratã.   

Una dintre concluziile întâlnirii a fost cã prin remunerarea corespunzãtoare a activitãţii experţilor contabili 

judiciari poate fi stimulatã  în mod semnificativ calitatea superioarã a serviciilor, precum şi celeritatea expertizelor 

contabile. 
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II.  Filiala a organizat în perioada 04 – 12 iunie 2013 cursuri cu durata de 20 ore, pe tema Contabilitate 

şi control de gestiune; au participat  59 cursanţi. Pe data de 27 iunie 2013  a început un alt curs  cu durata de 20 ore, 

pe tema Gestiunea unui cabinet de expertizã contabilã şi Controlul de calitate într-un  cabinet de expertizã contabilã.  
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Noutăţile legislative aferente perioadei 12 iunie 2013 - 15 iulie 2013 

 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de 

modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor 

formulare a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 351 din 13 iunie 2013. 

Potrivit actului normativ, organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a 

persoanelor impozabile, altele decat cele declarate inactive sau aflate in inactivitate temporara inscrisa la registrul 

comertului, daca nu au depus niciun decont de taxa pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada 

fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care 

au perioada fiscala trimestrul calendaristic. 

De asemenea, organele fiscale anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, daca in 

deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, 

si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul 

calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii realizate in 

cursul acestor perioade de raportare. 

Identificarea persoanelor impozabile care indeplinesc conditia de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in 

scopuri de TVA se face in fiecare luna calendaristica, pana la sfarsitul lunii, dupa expirarea termenului de depunere a 

celui de-al saselea decont de taxa, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, sau a celui de-al 

doilea decont de taxa, in situatia persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic. 

Ordinul Ministerului Economiei nr. 35/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de 

dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă a fost publicat in 

Monitorul Oficial nr. 398 din 2 iulie 2013. 

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata este un 

program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre 

Ministerul Economiei şi va putea fi accesat de IMM-uri incepand din 15 iulie 2013, aplicatia de inscriere fiind activa 

pe site-ul dedicat, programenationale2013.aippimm.ro. 

 

Obiectivul principal il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin 

facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor 

economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, 

prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei 

consumatorilor si securitatii alimentare. 

 

Conform Procedurii, pot beneficia de alocatii financiare neramursabile operatorii economici care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate: 

 

•sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile  

ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de 

Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre 

intreprinzatorii tineri si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii; 

•sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea 

produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura (coduri CAEN conform 

Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, 

privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala); 
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•au cel putin 1 an calendaristic de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii  si codul CAEN 

pentru care solicita finantare este autorizat de cel putin 3 luni la data completarii on-line a planului de investitii, 

conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a 

persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la 

autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

•au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare; 

•au capital social integral privat; 

•nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele 

de lucru; 

•au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu 

depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active 

imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans); 

•au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior; 

•au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul 

Romaniei; 

•nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere 

operationala sau suspendare temporara a activitatii; 

•nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si 

restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004; 

•au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii, conform modelului si criteriilor 

prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura; 

•nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in 

cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata; 

•nu au primit un ajutor ilegal,  in conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru 

salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 

244/2004; 

In plus, beneficiarii sunt obligati sa mentina investitia pentru care primesc alocatia financiara nerambursabila in 

mediul declarat in planul de investitii (rural sau urban),  pentru o perioada de minimum 3 ani. De asemenea, trebuie 

sa pastreze locurile de munca create prin program conform numarului de locuri de munca pentru care a primit punctaj 

in planul de investitii. 

 

Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile acei operatori care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 

ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice 

nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro. 

 

Totodata, nu vor beneficia de alocatii nici acei operatori aflati in situatia in care exista legaturi intre structurile 

actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul Ministerului Economiei/OTIMMC 

implicat in implementarea Programului si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de 

actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai 

fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si 

personalul din cadrul Ministerului Economiei/OTIMMC implicat in implementarea Programului. 

 

Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a finantarii de maximum: 80% pentru microintreprinderi, 70% 

pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate 

(exclusiv TVA). De asemenea, în procedură este prevăzut faptul că valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 
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80.000 lei pentru fiecare beneficiar. 

 

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre 

intreprinzatorii tineri a fost publicată in Monitorul Oficial nr. 415 din 9 iulie 2013. 

 

Actul normativ stabileste ca facilitatile acordate prin Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii 

microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri sa nu se recupereze in cazul in care societatea cu raspundere 

limitata debutanta isi schimba calitatea de microintreprindere, trecand intr-o alta categorie de IMM. 

 

 Astfel, facilitatile acordate prin program nu se considera acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care 

calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta, deoarece societatea cu 

raspundere limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor 

potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 si ale ordonantei de urgenta. 
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Echipa redacţiei 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 

 

Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
 

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale 

CECCAR din ţară. 
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