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CECCAR INTERNATIONAL 

Consiliul Director și Seminarul internațional CILEA 

26-27 august 2013, Bogota, Columbia 
 

În perioada 26-27 august 2013, Comitetul pentru Integrare Latină Europa-America  (CILEA) a organizat la Bogota 

ședința Consiliului Director şi cel de-al XXVII-lea Seminar internaţional CILEA.  

 

În cadrul ședinței Consiliului Director au fost discutate proiectele internaționale ale organizației, între care studiul 

comparativ  „Guvernarea  întreprinderilor  în  țările  latine”,  elaborat  sub  egida  CILEA  prin  contribuția 

semnificativă a CECCAR și a expertului său tehnic, dra. Mădălina Gîrbină.  

 

Ediția a XXVII-a a Seminarului internațional CILEA a fost structurată în patru sesiuni, respectiv „Aplicarea IFRS-

urilor de către IMM-urile din America Latină și Caraibe și implicațiile sale asupra dezvoltării economice”, 

„Aplicarea IFRS-urilor  de către IMM-urile  din Europa și  implicațiile  sale  asupra dezvoltării  economice”, 

„Transparenţa informaţiilor IMM-urilor prin intermediul IFRS-urilor” și „Separarea impozitelor în cadrul aplicării 

IFRS-urilor de către IMM-urile din America’’. La finalul seminarului au fost prezentate participanților cele două 

proiecte internaționale ale CILEA. 

 

Reprezentantul CECCAR, doamna Mădălina Gîrbină, a susținut o prezentare în cadrul celei de-a treia sesiuni cu 

privire  la  „Aplicarea  IFRS-urilor  în  România”  și,  de  asemenea,  a  prezentat  audienței  studiul  comparativ 

„Guvernarea întreprinderilor în țările latine”, la finalul evenimentului. 
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FILIALA CECCAR ARAD 
 

ÎNTRUNIREA  LUNARA  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  07-08.08.2013 - În  zilele de  07 - 08.08.2013  a  

avut loc întâlnirea lunară cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţia  sala  de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie 

Cameniţă ’’. La  această  întâlnire au  participat în ziua de 07.08.2013 – 75  membri experţi contabili şi  în  ziua  de  

08.08.2013 - 37 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul Preşedinte C.E.C.C.A.R. filiala Arad Horga Petru, a prezentat activitatea Consiliului filialei, a 

activităţii desfăşurata de executivul filiale în luna iulie 2013, a prezentat evenimentele profesiei contabile din luna 

septembrie 2013, Simpozionul „ Ciuce Pavel”ediţia a - XI-a ce va avea loc în staţiunea Moneasa în perioada 06-

08.09.2013 şi Ziua Naţionala a Contabilului Roman în data de 21 septembrie 2013, invitând membrii să participe la 

ambele evenimente organizate de filiala Arad. 

 D-na  Furca  Teodora  - auditor de calitate,  a  prezentat  Codul Etic secţiunile 210, 220, 230, 240, 250. La  

aceste  întâlniri  au  participat  un  număr  de  109  membrii.  

În partea a doua a întâlnirii d-nul Popa Vasile Ioan - lector formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele 

reglementari fiscale:  Ordin   Nr. 1013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 

iunie 2013 a operatorilor economici; Lege   Nr. 372 din 13 decembrie 2005 Republicată privind performanţa 

energetică a clădirilor; Lege   Nr. 227 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 

jocurilor de noroc; Ordin   Nr. 878 din  9 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 
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Curierul filialelor 

utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; Lege   

Nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale; Ordonanţă   Nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

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

membri. 

 

        FILIALA CECCAR BRĂILA 
 În luna iunie 2013, Filiala Braila a organizat doua seminarii profesionale de interes pentru activitatile 

profesionale ale membrilor, dar şi cursuri de pregatire profesională la disciplinele Accesarea , implementarea si 

auditarea fondurilor europene , Audit si certificare şi a demarat cursurile de pregatire a examenului de acces la 

profesie sesiunea 29 sept – 6 oct 2013. 

        Împreuna cu reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, conducerea filialei BRĂILA  a organizat 

în  19 iunie 2013 seminarul profesional „ Prevederile legale ale relatiior de muncă – aspecte practice ” . 

Evenimentul a fost onorat de participarea a 60 membrii ai filialei si prezidat de moderatorii inspector adjunct Dorina 

Vasile si inspector relatii munca Dana Iosif . 

   In cadrul întâlnirii au fost discutate prevederile Codului Muncii si aplicabilitatea practică cu privire la : 

 Evaluarea performanţelor salariatilor- importanţa stabilirii criteriilor de performanţă la angajare ,continutul 
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procedurilor de evaluare a angajatilor , periodicitate,  necesitate, drept al angajatorului, utilitate, exemple, 

prevedere minimă obligatorie cuprinsa in Regulamentului intern, măsuri in caz de control;  

 Importanta prezentarii dosarului medical la incheierea contractelor de munca, factorii de risc la locul de muncă; 

 Informare cu privire la propunerile legislative privind modificarea Legii 52/2011 privind desfasurarea unor 

activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri; 

 Clarificari cu privire la locul unde se ţine Revisal (sediul angajatorului); 

 Documente continute in dosarul personal, locul unde acesta se arhivează ; 

 Atentionari in legatura cu circulatia unor diplome de studii false; 

 Dezbaterea unor speţe din practica curentă. 

 

In data de 11 iunie 2013 la sediul filialei Braila a avut loc întâlnirea lunara pentru dezbaterea legislatiei 

financiar fiscale aparută în perioada mai-iunie  2013 ( HG 276/2013, OG 150/2013, Ordin 608 formulare declaratii 

autoimpunere , Ordin 618/2013 – creante fiscale cont unic , Legea 72/2013 combaterea intarzierii in executarea 

obligatiilor de plata,etc) cu participarea dnei consilier superior Mariana Lozneanu şi a 68 membri ai filialei iar în 

data de 26 iunie 2013 a fost organizat seminarul profesional cu tema “Noile prevederi ale Codului fiscal aplicabile 

de la 1 iulie 2013 –aprobate prin Legea 268/2013”. 
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FILIALA CECCAR CONSTANTA 

 
Targul de carte Gaudeamus Mamaia 11 – 15 august 2013 

 

Cea de a cincea editie a targului  de carte Gaudeamus organizata de Radio Romania – echipa Gaudeamus in 

parteneriat cu studioul teritorial Radio Constanta, cu sprijinul Ministerului Culturii si Patrimoniului National s-a 

desfasurat intr-un pavilion expozitional amplasat pe faleza din fata Studioului Radio Vacanta Mamaia in perioada 11 

– 15 august 2013, sub semnul unei duble aniversari: 85 de ani de la prima transmisiune a postului Radio Romania 

( 1 noiembrie 1928 ) si 20 de ani de la lansarea programului Lectura – Targurile Gaudeamus.  

Aceasata editie - ca si cele anterioare - si-a propus sa incurajeze pasiunea pentru carti si cultura dand posibilitatea 

fiecaruia din cei 30 de expozanti de a sta in fata cititorilor cu oferta acestora si de a raspunde necesitatilor de 

informare, educatie si divertisment ale diverselor categorii de public interesat. 

 Targul de carte Gaudeamus Mamaia 2013 a reprezentat o continuare – in varianta estivala - a manifestarilor 

unor evenimente expozitionale de tip cultural-educational desfasurate in orase cu traditie universitara si culturala din 
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Romania ( Bucuresti, Craiova, Cluj, Timisoara ) care a imbinat cultura, vacanta si divertismentul. 

 Deschiderea oficiala a celei de a cincea editie a targului  de carte Gaudeamus 2013 a avut loc in data de 11 

august 2013.  

 Deschiderea evenimentului a fost un moment prielnic pentru lansarea unor initiative culturale de sustinere a 

culturii scrise la nivel local si national. 

 Pe tot parcursul desfasurarii targului scriitori, oficialitati si reprezentanti locali ai organizatorilor acestei 

manifestari, personalitati ale vietii universitare constantene au tinut discursuri, prezentari culturale si lansari de carte.   

 Desfasurarea targului a reunit manifestari precum: lansari de carte, cafenele literare, mese rotunde si dezbateri 

literare, intalniri intre scriitori si cititori, programe artistice. 

 Oferta de carte a targului a fost variata: beletristica, carte de specialitate, carte stiintifica, carte scrisa in limbi 

straine, carte religioasa, carte pentru cei mici.    

 Alaturi de edituri consacrate precum: Nemira, Rao, All, Editura Ex Ponto, Humanitas,  editura CECCAR a fost 

reprezentata la aceasta a cincea editie a targului  de carte Gaudeamus 2013 de catre filiala Constanta prin oferta de 

publicistica de specialitate adresata profesionistilor contabili, contabililor angajati din diversele entitati ale judetului 
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Constanta precum si studentilor din cadrul facultatilor cu profil economic.  

 Editura CECCAR a fost prezenta pe toata perioada desfasurarii targului cu stand propriu, oferind 

utilizatorilor de informatie economica o bogata paleta de publicatii de specialitate.  

 Standul editurii CECCAR a fost amenajat cu toate publicatiile editurii aflate in stoc la filiala. 

 In dupa-amiaza zilei de 13 august 2013, ora 19.30, Editurii CECCAR i-a fost rezervat un spatiu de prezentare 

cu tema: Dialog cu cititorii. Evenimentul in sine a fost prezentat prin reprezentantii filialei CECCAR Constanta 

care au asigurat prezentarea Editurii CECCAR la aceasta manifestare. 

 La eveniment au participat vizitatori ai targului, membri ai filialei si candidati la examenul de acces la 

profesia contabila de expert contabil si contabil autorizat. Invitat special la eveniment a fost lectorul univ. dr. Popa 

Adriana Florina.  

 Deschiderea evenimentului a fost asigurata de directorul executiv al filialei Constanta. In tema dezbaterii au 

fost prezentate aspecte privind rolul CECCAR in autorizarea profesionistilor contabili precum si fondul de 

publicistica oferit de Editura CECCAR candidatilor la examenul de acces la stagiu precum si pregatirii continue a 

profesionistilor contabili in exercitiul misiunilor specifice profesiei contabile. Lectorul univ. dr. Popa Adriana 

Florina a oferit auditorului prezent informatii privind continutul unor carti de specialitate prezentate publicului de 

catre Editura CECCAR. Dl Cojocaru Constantin – sef birou stagiu si DPC a raspuns doritorilor cu informatii 

privind conditiile de acces la examenul de acces la stagiu pentru dobandirea calitatii profesionale de expert contabil 

si contabil autorizat. 

 Vizitatorilor standului editurii CECCAR le-au fost oferite toate informatiile solicitate privind lucrarile oferite 

publicului de catre Corp, modalitatile de abonare la revista Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, informatii 

cu privire la examenele organizate de CECCAR, activitatile specifice care pot fi efectuate de catre profesionistii 

contabili. Totodata, vizitatorii au fost informati asupra faptului ca publicatiile de specialitate oferite de Corp pot fi 

achizitionate si dupa inchiderea targului,  de la sediul filialei CECCAR Constanta.  

 

 Prezenta editurii CECCAR la cea de a cincea editie a targului de carte Gaudeamus, Mamaia 2013 a fost o 

reusita si o buna actiune de imagine pentru Corp. 
 

FILIALA CECCAR IALOMITA 
În data de 26 august 2013 în sala de Consiliu a filialei s-a desfăşurat masa rotundă  cu tema ” Stimularea 

angajării în sectorul IMM”. La această  acţiune au fost invitaţi să participe alături de membrii Consiliului filialei 

reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa – dna. consilier superior   Zaharia 

Liliana şi dna. Răduţă Venera şef serviciu în cadrul acestei instituţii şi ai UGIR filiala Ialomiţa reprezentat prin dl. 

Şerbănescu Virgil –în calitate de preşedinte . 

   Agenda întâlnirii a urmărit să aducă în dezbatere pârghiile legale prin care angajatorii pot fi sprijiniţi în 

încadrarea tinerilor absolvenţi, a persoanelor defavorizate precum şi a altor forme de sprijin pe care agenţia le poate 

acorda pentru a facilita accesul pe piaţa muncii a acestor categorii de persoane. 

  Reprezentanţii agenţiei au răspuns întrebărilor cu privire la modul în care subvenţiile prevăzute de legile în 

vigoare pot fi accesate de agenţii economici, precum şi care sunt formele prin care agenţia sprijină încadrarea 

persoanelor peste 45 de ani, a tinerilor abslovenţi şi a altor categorii de persoane defavorizate 

         

   În continuare s-a desfăşurat masa rotundă  cu tema “ Stimularea sectorului  IMM în formarea profesională 

continuă a angajaţilor ”.  La această  acţiune au participat  alături de membrii Consiliului filialei, dl. Şerbănescu 

Virgil – preşedinte al UGIR filiala Ialomiţa şi dl. Vlădăreanu Silviu director al   Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi  

Inspecţie Socială  Ialomiţa . 

   În cadrul acestei întalniri de lucru organizată în colaborare cu UGIR –filiala Ialomiţa am dorit să discutăm 
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aspecte cu  privire  la modul prin care Agenţia poate  sprijini IMM-urilor locale în procesul de formare al 

ucenicilor precum şi al pregătirii profesionale continue a propriilor angajaţi. 

     

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
luna august atât preşedintele cât şi executivul filialei au avut întâlniri cu membrii, cursuri de pregătire profesională, 

interviuri în mass-media locală precum şi alte acţiuni care vin în sprijinul profesiei.    

În data de 22 august 2013, preşedintele filialei împreună cu directorul filialei s-au întâlnit la sediul filialei 

cu domnul Virgil Popescu - preşedintele Patronatului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii filiala Mehedinţi şi cu 

domnul Bosoancă Iulian Cristian,  secretarul acestei instituţii, ocazie cu care au analizat modul de realizare a 

măsurilor înscrise în Protocolul de colaborare încheiat între cele două organisme. Tot cu această ocazie s-a stabilit 

o întâlnire cu mediul de afaceri, organizată de patronat  în care preşedintele filialei va prezenta un studiu de caz 
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privind principalii indicatori ai unei societăţi comerciale, va arăta importanța respectării principiului continuităţii 

activităţii şi măsurile ce trebuie întreprinse de administratorii de firmă pentru a înlătura efectele nerespectării 

acestui principiu.  De asemenea, acesta va face o informare din care să rezulte ce trebuie să se solicite de la 

expertul contabil odată cu înmânarea situaţiilor financiare respective, a balanţelor de verificare periodice. S-a mai 

analizat şi derularea programului POSDRU.   

În ziua de 26 august 2013 preşedintele filialei – domnul Stiucă Florin, directorul executiv - doamna Moţ 

Monica Felicia şi şeful biroului stagiu şi dezvoltare profesională continuă – doamna Călinescu Daniela   au acordat 

un interviu postului local de televiziune RTS, despre examenul de acces la stagiu pentru dobândirea calităţii de 

expert contabil/contabil autorizat ce se va desfăşura în perioada  29 septembrie – 06 octombrie 2013, interviu care a 

fost difuzat în cadrul ştirilor de seară. În cuvântul său preşedintele filialei a vorbit despre necesitatea existenţei unui 

organism profesional, despre importanţa ca fiecare entitate economică să aibă  angajat un profesionist contabil. 

Doamna director a prezentat condiţiile de participare la examen, tematica, bibliografia, disponibilitatea atât a 

executivului cât şi a organelor alese de a ajuta candidaţii în pregătirea examenului astfel încât procentul de 

promovabilitate să fie cât mai ridicat. Doamna Călinescu Daniela a trecut în revistă materialele necesare studiului, 

insistând mai mult pe prezentarea ” Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiu pentru 

obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat” şi pe faptul că numai manualele editate de CECCAR 

sunt foloditoare procesului de învăţare. 

În data de 28 august 2013 a avut loc întâlnirea lunară cu membrii în cadrul căreia s-au discutat aspectele 

legate de fiscalitate, modificarea cotei de TVA la pâine şi anumite produse de panificaţie, modificarea nivelului 

accizelor la produsele de lux şi efectul acestora atât pentru economia naţională, cât şi asupra populaţiei. Întâlnirile 

lunare reprezintă momentul în care profesioniştii contabili discută atât probleme legate de activitatea profesională, 

cât şi probleme care ţin de viaţa personală, de bucuriile şi necazurile acestora, astfel încât conducerea filialei să fie 

alături de aceştia şi la bine şi la rău. 

Luna august am încheiat-o cu organizarea cursului la disciplina “Audit şi certificare”, cu domnul preşedinte 

de filială. Ca de obicei, când lector este domnul Ştiucă Florin, prezenţa este numeroasă, pentru că nu poţi să ratezi 

momentul de a dobândi noi cunoştinţe de la un adevărat profesionist contabil, care ştie să capteze interesul celor 

prezenţi, cusurile prezentate de dumnealui reprezentând, pe lângă acumularea de informaţii utile şi momente de 

relaxare, cursurile fiind presărate cu exemple haioase pentru a face înţelegerea mai uşoară. 

 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
1.  În data de 16.08.2013,la iniţiativa doamnei Director general ec.Daniela Vulcan,preşedinţii şi directorii executivi 

ai fililalelor Satu Mare şi Maramureş,au participat la un business-lunch organizat de către deputatul de Ţara 

Oaşului - Andreea Paul,la Complexul hotelier Valea Măriei. 

   Întîlnirea cu oamenii de afaceri a avut ca scop prezentarea oportunitaţilor care să-i determine pe aceştia să 

investească în Ţara Oaşului. 

   De remarcat este faptul că la această întâlnire au participat şi reprezentanţii altor partide. Au fost prezenţi 

deputatul USL Ovidiu Silaghi, senatorul de Maramureș Liviu Pop, deputatul UDMR Erdei D. Istvan, fostul primar  

de sector din Bucuresti,Cristian Poteraş. 

   “Ce are China de este cea mai căutată destinaţie de afaceri? Mâna de lucru harnică şi ieftină. Ţara Oaşului: 

mâna de lucru este harnică şi ieftină. Ce are America? Businessmeni în căutare de oportunităţi. Ţara Oaşului: mai 

mulţi oameni de afaceri pe metru pătrat decât în Bucureşti. Ţara Oaşului: jumătate natură şi 
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frumuseţe, înconjurată de ape pentru microhidrocentrale,  propice eolienelor prin vânturile de nord, deschisă 

experienţelor turistice ecologiste, ospitalitate, reţete de mâncare şi viață sănătoasă, pălincă cât cuprinde, oameni 

în straie populare de Sărbătoare, resurse proprii: căpşuni, pruni. Oaşul are un nou început. Exploraţi-l şi haideţi 

să-l facem împreună mai Profitabil!” , a precizat Andreea Paul. 

   Deputatul de Ţara Oaşului consideră că trebuie revigorat turismul în zonă, însă statisticile arată că în ultimii 10 

ani turismul a scăzut cu 20% din cauza drumurilor proaste. Cu starea proastă a infrastructurii au fost de acord toţi 

parlamentarii prezenţi. 

   Deputatul Ovidiu Silaghi, propus pentru ministerul Transporturilor, a precizat că modernizarea DN 19 va 

continua între Satu Mare şi Sighet, investiţia fiind în planul guvernanţilor. 

   Deputatul USL consideră că Zona Oaşului nu duce lipsă de spirit întreprinzător, deoarece există companii 

originare de aici care execută lucrări mari în ţară, inclusiv în Constanţa. 

   Senatorul USL de Maramureş, Liviu Pop, consideră că şansa de dezvoltare a Ţării Oaşului trebuie gândită 

împreună cu Maramureşul având în vedere distanţa scurtă până în Săpânţa sau spre Valea Vaserului. 

  La Valea Măriei, oamenii de afaceri prezenţi s-au arătat extrem de nemulţumiţi de activitatea clasei politice, de 

procentul de accesare a fondurilor europene;s-a pus în discuţie procedura greoaie de aprobare a proiectelor şi 

durata îndelungată pînă la obţinerea resurselor financiare nerambursabile,faptul că această procedură trebuie să fie 

mult mai eficientă. 

   La Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti Oaş, a avut loc lansarea albumului Ţării Oaşului, un album prin care 

deputata Andreea Paul îşi propune să atragă turişti. Ea le-a spus oamenilor de ce ar fi bine să investească în zonă. A 

trecut în revistă punctele tari şi punctele slabe ale Tarii Oasului: 

 locul ideal al micilor afaceri de familie moştenite din tată-n fiu,investiţii pentru sănatate,energii 

neconvenţionale,exploatări forestiere,agricultură şi industrie frigorifică,turism antropologic,industrie de 

evenimente;cei plecaţi în străinătate la muncă ar trebui să revină acasa. 

Erdei Iştvan,Pop Liviu,Silaghi Ovidiu,Andreea Paul,Cristian Poteraş 

August 2013, Nr. 8 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            13 

Curierul filialelor 

 

2. În data de 26.08.2013,la sediul filialei noastre a avut loc Întîlnirea lunară a membrilor.Invitatul a fost 

reprezentantul ITM Satu Mare,dl.Flore Ioan,iar participanţii au fost în număr de 40 de persoane.Gazdele întîlnirii, 

Preşedintele filialei – Pop Vasile Radu si Directorul executiv – Grădinar Rodica,au informat participanţii că tema 

discuţiilor se axează pe o recapitulare a  articolelor  mai des aplicabile din Codul muncii,avînd în vedere noutaţi 

introduse în acest an. 

    Aspecte care au necesitat precizări pot fi enumerate astfel: 

 Codul muncii urmează să fie adaptat la modificările aduse de Codul penal 

 nu pot fi supuse reţinerilor de contribuţii şi impozit, numai persoanele pentru care s-au întocmit contracte 

de muncă;convenţiile civile,contractele de prestări servicii presupun existenţa unei autorizări pentru 

activitatea prestată,ca persoană fizică independentă sau ca persoană juridică,altfel se consideră munca 

nedeclarată 

 în contractele cu timp parţial trebuie specificată repartizarea programului de lucru,altfel se vor considera 

cu normă intreagă 

 contractul înmînat angajatului,să aibă dovada scrisă că acesta l-a primit;angajatul să fie informat în scris 

despre elementele care le conţine contractul de muncă 

 termenele de transmitere în REVISAL: cu o zi înainte de începerea activitaţii la contractul nou;în termen 

de 20 de zile de la modificarea clauzelor din contract,inclusiv la schimbarea salariului minim pe 

economie 

 instructajul de protecţia muncii se face la angajare cu durata de opt ore,ulterior,durata şi periodicitatea 

instruirii este în funcţie de tipul activităţii 

 la Casele de pensii se găsesc cărţile de muncă scanate pînă la data desfinţării lor;pentru calculul pensiei 

contează corectitudinea datelor înscrise în declaraţia 112 

 în cazul persoanelor detasate în străinătate pe o perioadă mai mare ar fi normal să li se facă contract de 

muncă acolo,cu salariul specific în ţara respectivă pentru munca prestată 

 la majorarea salariului minim pe economie se poate face Decizie colectivă pentru angajaţi,nu este 

obligatorie întocmirea Actului adiţional individual 

 

Gradinar Rodica - director 

executiv 

 

Pop Vasile Radu – presedinte 

filiala 

 

Flore Ioan – sef serviciu la ITM 

– Satu Mare 
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FILIALA CECCAR VALCEA 
 

Directorul excutiv al filialei dna Cringus Valentina, a participat joi 29 august la sedinta Comisiei de Dialog 

Social desfasurata la sediul Institutiei Prefectului Valcea.  

Punctul principal pe  Ordinea de zi, a fost discutarea Legii 250/19 iulie 2013, ptr. modificarea si completarea 

Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si ptr. 

modificarea Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.    

 

 Acordarea de servicii gratuite de evaluare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cea formală, cu scopul 

de a facilita şi urgenta obţinerea unui certificat de competenţe profesionale; 

 Acordarea primelor de mobilitate inclusiv şomerilor de lungă durată, măsură ce ţinteşte stimularea mobilităţii 

teritoriale în vederea ocupării, prin acordarea primei de încadrare (2 X valoarea indicatorului social de 

referinţă) şi a primei de instalare (7 X valoarea indicatorului social de referinţă); 

 Reducerea condiţionalităţilor de implementare a unor măsuri active prin reducerea de la 3 ani la 18 luni, 

respectiv de la 2 ani la 18 luni, a obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru 

angajatorii care angajează absolvenţi în condiţiile art. 80, respectiv şomeri în vârstă de peste 45 de ani, 

şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale şi persoane cu handicap, în condiţiile 

art. 85; 

 Promovarea măsurii prin care angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, şomeri care în termen de 5 

ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau 

de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată 

parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă 

egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 

faţă de termenul de 3 ani prevăzut în legea actuală; 

 Participarea pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin stimularea angajatorilor care 

încadrează tineri aflaţi în această categorie, măsură prin care aceşti angajatori numiţi de inserţie beneficiază, 

pentru fiecare tânăr angajat, din această categorie, lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de 

o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de două ori valoarea 

indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru o perioadă egală cu perioada 

contractului de solidaritate încheiat între ANOFM şi tânărul respectiv, pe o durată de până la 3 ani, dar nu 

mai puţin de un an. 

De asemenea, aceşti angajatori de inserţie mai pot beneficia pentru o perioadă de maximum 2 ani de acordarea unei 

sume lunare în cuantum de 50% din indemnizaţia de şomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o 

dacă ar fi fost disponibilizat la data expirării contractului individual de muncă dacă după această dată încheie pe 

perioadă nedeterminată un contract individual de muncă încheiat între tânărul cu risc de marginalizare socială şi 

angajator;    

 

    Modificarea anumitor prevederi legate de plata indemnizaţiilor de şomaj în condiţiile prevăzute de 

reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială a salariaţilor, lucrătorilor 

independenţi şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii Europene;  

    Obligaţia angajatorilor de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor 

de muncă vacante în termen de o zi de la data ocupării acestora; 

    Limitarea aplicării măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu 

agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, astfel încât acestea să nu fie aplicabile angajatorilor instituţii şi 
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autorităţi publice aşa cum sunt ele definite prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cele definite prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

    Eliminarea obligaţiei ANOFM de a aplica măsurile de executare silită în cazul neachitării contribuţiilor pentru 

constituirea bugetului asigurărilor pentru şomaj, având în vedere că începând cu anul 2004 această atribuţie 

revine organelor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit OG nr. 86/ 2003 privind unele 

reglementări în domeniul financiar şi Legii nr. 232/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 36/2003 privind corelarea 

unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală; 

  Abrogarea prevederilor referitoare la stabilirea dreptului de indemnizaţie de şomaj şi la obligaţia de asigurare în 

sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru personalul militar (art. 17 lit. d) şi art. 19 lit. d)), având în vedere că 

potrivit art. 89 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă nu se aplică personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 

 

Am continuat cursul pentru candidatii care s-au inscris la examenul de acces la stagiu, la disciplina “Expertiza 

contabila” si la disciplina Doctrina si deontologia profesiei. 

Conform PNDPC am organizat in sala de curs a filialei, cursul de pregatire profesionala a membrilor la disciplina  

Audit şi certificare, sustinut de dl. Caloian Florentin lector CECCAR.  La acest curs cu o durata de 25 de ore, 

au participat 43 de membri . 

In cadrul intalnirii lunare cu membri din data de 30 august, s-au prezentat de reprezentantul finantelor publice 

Valcea, anumite aspecte in legatura cu aplicarea unor reglementari fiscale de la 1 septembrie 2013. Astfel, OG 

nr. 16/2013 publicata în Monitorul Oficial al României aduce o serie de modificări şi completări Codului 

Fiscal. Principalele modificări reglementate de actul normativ menţionat, fac referire la cota redusă de TVA, 

operaţiunile pentru care se aplică măsurile de simplificare la TVA şi accizarea altor categorii de produse. 

Aceeasi ordonanta, modifica numarul operatiunilor pentru care se aplica masurile de simplificare in domeniul 

TVA care vor creste de la patru la sase din toamna, odata ce modificarile recente ale Codului fiscal vor intra in 

vigoare. De la 1 septembrie vor exista doua noi situatii in care se aplica taxarea inversa.  Patru operatiuni 

beneficiaza in momentul de fata de masuri de simplificare din punct de vedere al TVA: 

          -livrarile din sectorul comercializarii cerealelor si plantelor tehnice (grau, secara, orz, porumb, soia, rapita, 

floarea-soarelui si sfecla de zahar) - expira la 31 mai 2014 

          -livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora; 

           -livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase; 

           -transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, precum si transferul altor unitati care pot fi 

utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva. 

 

           De la 1 septembrie, lista operatiunilor pentru care se aplica taxarea inversa va fi completata, potrivit 

modificarilor la Codul fiscal prevazute in OG nr. 16/2013, si cu: 

        -livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila - expira la 31 decembrie 2018 

        -transferul de certificate verzi - expira la 31 decembrie 2018.  
HG nr. 613/2013 care modifica Normele de aplicare a Codului fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 528 din 
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22 august. 

                  Printre altele, actul normativ completeaza normele metodologice date in aplicarea prevederilor art. 55 – 

“Venituri din salarii” si art. 57 – “Determinarea impozitului pe venitul din salarii” cu precizari referitoare la 

contributiile la schemele de pensii facultative calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile 

facultative de Autoritatea de Supraveghere Financiara si administrate de catre entitati autorizate, din state membre 

ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European. 

            De asemenea, exact ca si pana acum, pe parcursul anului platitorul de venituri din salarii cumuleaza 

sumele in euro si verifica incadrarea in plafonul deductibil prevazut de lege. 

          Pentru verificarea incadrarii in plafonul anual, cursul de schimb utilizat pentru determinarea 

echivalentului in euro este cursul leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare in ultima zi 

a lunii pentru care se platesc drepturile salariale. 
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 Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative de interes pentru profesia 

contabilă, propunem publicarea acestora în e-newsletter-ul Corpului: 

Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile 

nr. 27/2013 pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor si hotararilor emise de catre organele de 

conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a fost publicată in Monito-

rul Oficial al României nr. 509 din 13 august 2013. 

Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt: Confer-

inta nationala, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior. 

Deciziile si hotararile emise de catre organele de conducere ale CECCAR supuse avizarii sunt: 

- deciziile si hotararile de interes general; 

- deciziile si hotararile de interes pentru membrii CECCAR. 

 

Hotararea Guvernului nr. 613/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de apli-

care a Legii nr. 571/2013 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicata 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 528 din data de 22 august 2013 

Actul normativ cuprinde, in principal, precizări referitoare la deductibilitatea contributiilor la schemele de 

pensii facultative, precum si modificarea normelor referitoare la produsele accizabile. 

Astfel, in conformitate cu prevederrile Codului fiscal, sunt deductibile la calculul impozitului pe salarii con-

tributiile platite in numele angajatilor la fondurile de pensii facultative, potrivit legii, in limita echivalentului in lei a 

400 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. 

Actul normativ aduce clarificări cu privire la aceste contributii, in sensul includerii in plafonul anual deducti-

bil stabilit de lege, atat a contributiilor la fondurile de pensii facultative efectuate potrivit Legii nr. 204/2006, cat si a 

celor efectuate la fondurile de pensii facultative calificate astfel de Autoritatea de Supraveghere Financiara. 

Deducerea acestor contributii se realizeaza numai pe baza documentelor privind calificarea schemelor de pen-

sii facultative respective, emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la solicitarea angajatului. 

Alte modificari vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte cu privire la produsele accizabile: 

- abrogarea prevederilor legate de eliberarea pentru consum a produselor accizabile distruse total sau pierdute 

iremediabil atunci cand se afla in regim suspensiv de accize, ca urmare a preluarii acestor reglementari in Codul fis-

cal; 

 

- corelarea prevederilor referitoare la micul producator de bere cu modificarile aduse Codului fiscal prin OG 

nr. 16/2013; 

- corelarea prevederilor referitoare la asimilarea produselor energetice din punct de vedere al nivelului ac-

cizelor cu modificarile aduse codului fiscal; 

- stabilirea nivelurilor maxime ale garantiilor ce trebuie constituite de antrepozitarii autorizati; 

- introducerea formulei acceptate de catre toate statele membre ale UE pentru denaturarea completa a alcoolu-

lui etilic si a produselor alcoolice. 

 

Ordinul ministrului finantelor publice si ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1436/852/2013 

privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie a fost publicat in Moni-

torul Oficial al României nr. 543 din 28 august 2013. 

Actul normativ clarifica unii termeni din cuprinsul art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, potrivit caruia pentru paine si produsele de panificatie  se aplica cota redusa de TVA de 9%. 
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Astfel, prin paine se intelege produsul preparat dintr-un aluat obtinut din diferite sortimente de faina, utilizate 

in amestec ori singure, cu sau fara alte ingrediente, framantat cu apa, afanat prin fermentatia drojdiei si precopt/copt, 

inclusiv in stare congelata, dar la care nu s-au adaugat miere, oua, branza sau fructe si care are un continut de zahar in 

substanta uscata de maximum 5% din greutate si grasimi in substanta uscata de maximum 5% din greutate. 

Prin cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzelute si impletituri, care se incadreaza in grupa pro-

duse de brutarie la codul CAEN/CPSA 1071, se intelege produsele de panificatie care au compozitia painii. 

Produsele de mai sus, cu umplutura de orice fel nu se incadreaza in categoria produselor de panificatie preva-

zute la art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal. 

Covrigii se incadreaza in prevederile art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Codul fiscal, indiferent de gramaj si in-

diferent daca sunt sau nu afanati prin fermentatia drojdiei. 

 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2224/2013 pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata 

de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anu-

lat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” a fost publicat in 

Monitorul Oficial al României nr. 549 din 29 august 2013. 

Actul normativ aproba formularul (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de 

catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform 

art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”. 

Declaratia se depune de catre urmatoarele persoane: 

- de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu si care 

efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de 

bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate; 

 

- de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost 

anulat, din oficiu, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de 

bunuri prin organele de executare silita; 

- de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in 

scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inreg-

istrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care 

persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; 

- de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, care au 

aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregis-

trarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare, a intervenit in perioada 

in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. 

 

Ordonanta Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost publicată 

in Monitorul Oficial al României nr. 553 din 30 august 2013. 

Ordonanta de urgenta modifica, in principal, urmatoarele acte normative din domeniul fiscal: 

 

OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

 

Se introduce posibilitatea pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole sa achite impozitul si 

contributiile aferente acestor venituri la organul fiscal din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale corespunzatoare 

localitatii in care acestia isi au domiciliul fiscal (la primarii), cu conditia ca in aceasta localitate sa nu existe o unitate 
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teritoriala a ANAF si daca intre unitatea administrativ-teritoriala si ANAF s-a incheiat un protocol in acest scop. 

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

 

Pentru a rezulta cu claritate ca taxarea inversa se aplica si in situatia tranzactiilor realizate pe Piata pentru Ziua 

Urmatoare si pe Piata Intrazilnica de energie electrica, se precizeaza categoriile de comercianti persoane impozabile 

care vor intra sub incidenta acestei masuri. 

Sunt introduse in sfera de aplicare a accizelor nearmonizate, incepand cu 1 septembrie 2013, si motoarele cu 

capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement. 

Se asigura cadrul legal care permite restituirea accizelor si pentru produsele nou introduse in sfera de aplicare 

a accizelor nearmonizate. 

 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1447/2013 pentru reglementarea procedurii de raportare a 

datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala a fost publicat in Monitorul Oficial al 

României nr. 567 din 5 septembrie 2013. 

 

Actul normativ stabileste ca autoritatile de management si Autoritatea de certificare si plata, Agentia de Plati 

si Interventie pentru Agricultura si Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit  au obligatia raportarii lunare, 

catre Ministerul Finantelor Publice, a datelor privind fondurile externe nerambursabile si finantarea nationala. 

Raportarea se face in vederea îmbunatatirii planificarii bugetare, precum şi a identificării implicatiilor fiscale 

ale proiectelor cu finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – obiectivul convergenta, Fondul So-

cial European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Fondul European de 

Garantare Agricola si Fondul European pentru Pescuit. 

Termenele de raportare a datelor sunt: 

– 5 septembrie 2013 pentru perioadele de raportare cumulate la 1 ianuarie-30 iunie 2013 si 1 ianuarie – 31 

iulie 2013; 

– 15 septembrie 2013 pentru perioada de raportare 1 ianuarie-31 august 2013; 

– lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, începand cu raportarea aferenta lunii septembrie. 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 539/225/1749/2013 privind încadrarea în activitatea de 

creaţie de programe pentru calculator a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 575 din 10 septembrie 

2013. 

Potrivit noului act normativ, vor beneficia de scutirea la plata impozitului pe venit angajatii care sunt speciali-

zati intr-unul din urmatoarele domenii: 

•Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia 

informatiei 

•Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materi-

alelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie 

•Cibernetica economica 

•Fizica informatica 

•Chimie informatica 

•Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizata a acti-

unilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia 

•Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi 

•Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare. 
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Pe langa absolvirea unei anumite specializari din domeniul IT, cei care sunt scutiti de la plata impozitului tre-

buie sa mai indeplineasca, cumulativ, o serie de conditii, prevazute in noile reglementari. 

 

Astfel, angajatii trebuie sa ocupe unul din urmatoarele posturi, specifice activitatilor de creare de programe 

pentru calculator: analist, programator, proiectant de sistem informatic, inginer/programator de sistem informatic, ad-

ministrator de baze de date, inginer software sau manager de proiect informatic. 

 

In plus, postul trebuie sa faca parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organi-

grama anagajatorului, cum ar fi centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau al-

tele similare. 

 

In acelasi timp, angajatorul trebuie sa fi realizat in anul fiscal precedent si sa fi inregistrat distinct in balantele 

analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, 

un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari. 

 

Pentru incadrarea angajatilor in categoria celor care nu platesc impozitul pe venit sunt necesare urmatoarele 

documente justificative: 

•actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale; 

•organigrama angajatorului; 

•fisa postului; 

•copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, 

insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclu-

lui I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma; 

•contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca; 

•statul de plata intocmit separat ; 

•comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare 

de programe pentru calculator; 

•balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calcu-

lator. 

Dosarul care cuprinde aceste dosare se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului. 

De asemenea, incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de 

scutirea de impozit pe venit constituie responsabilitatea angajatorului. 

 

In plus, scutirea de impozit pe venit se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza 

unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi 

conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit. 

 

În momentul intrarii in vigoare a Ordinului MFP nr. 1479/2013 se abroga dispozitiile Ordinului MFP nr. 

748/2004. 

 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2986/2013 pentru modificarea 

pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 

privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregis-

trate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/

prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA a fost publi-
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cat in Monitorul Oficial al României nr. 582 din 13 septembrie 2013. 

 

Modificarile se refera la declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul 

national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si vizeaza urmatoarele aspecte: 

- declaratia informativa trebuie depusa si de persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. 

- in declaratie nu se inscriu bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform 

prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica nu-

mai pana la data de 31 decembrie 2014. 

 

Prevederile actului normativ se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna august 

2013. 

 

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 

prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri 

fiscale a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 583 din 13 septembrie 2013. 

 

Actul normativ aproba procedura de aplicare a prevederilor OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor 

masuri fiscale, aplicabila contribuabililor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu com-

petente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea. 

 

In conformitate cu OUG nr. 50/2013, acesti contribuabili pot solicita amanarea la plata a impozitelor, taxelor, 

contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de 

ANAF sau transmise spre recuperare acestei autoritati. 

 

Amanarea la plata se acorda in limita sumei de incasat de la autoritatile competente si in ordinea vechimii ob-

ligatiilor fiscale, pentru o perioada de maxim doi ani. 

 

Actul normativ cuprinde precizari referitoare la: 

- obligatiile fiscale si inlesnirile la plata acordate pentru acestea; 

- beneficiarii inlesnirilor la plata; 

- cererea de acordare a inlesnirilor la plata; 

- procedura de solutionare a cererii de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale principale si accesorii; 

- procedura de suspendare a executarii silite a obligatiilor fiscale in cazul contribuabilului care a depus cereri 

de rambursare la autoritatea competentă; 

- procedura de solutionare a cererilor de scutire la plata/amanare la plata, in vederea scutirii, a obligatiilor fis-

cale accesorii; 

- modelul si continutul unor formulare. 
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