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CECCAR INTERNATIONAL 

Semnarea Acordului bilateral dintre CECCAR şi ODCEC San Marino 

11 septembrie 2013, Bucureşti 

 

În data de 11 septembrie a.c., la sediul CECCAR din Bucureşti, a avut loc semnarea Acordului bilateral de 

cooperare dintre profesiile contabile din România şi San Marino.  

 

Prin semnarea acestui acord, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Ordinul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Republica San Marino şi-au asumat angajamentul de a promova 

şi dezvolta profesia contabilă şi de audit din România, din republica San Marino şi de la nivel internaţional, să 

faciliteze schimbul de experienţă şi informaţie între cele două profesii, dar şi colaborarea directă a membrilor celor 

două organisme.  

 

Nu în ultimul rând, prin acordurile bilaterale semnate, CECCAR susţine şi promovează schimburile profesionale 

transfrontaliere,  transparenţa şi  comunicarea între profesionişti  şi  îşi  consolidează imaginea şi  sprijinul  în 

rapoartele cu instituţiile profesionale europene şi internaţionale. 

 

 

Şedinţa Consiliului Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni 

Roma, 16 septembrie 2013 

 

16 septembrie 2013 a fost data la care Consiliul Federaţiei Experţilor Contabili Mediteraneeni s-a reunit, în şedinţă 

ordinară la Roma, Italia. Agenda şedinţei a cuprins, printre altele, următoarele puncte de dezbatere: aprobarea 

minutei şedinţei din 17 iunie 2013, raportul Grupelor de lucru ale FCM, discutarea noului model de organizare, 

precum şi aspecte legate de bugetul pe 2013-2015, conformitatea financiară şi juridică a Federaţiei. 

 

CECCAR a fost reprezentat de către Directorul General, în calitatea sa de preşedinte adjunct al FCM. 

 

 

Ședința IPSASB, Toronto 16-19 septembrie 2013 

 

În perioada 16-19 septembrie, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 

(IPSASB) al IFAC s-a reunit la Toronto, Canada, unde membrii consiliului au avut ocazia să dezbată cele mai 

recente proiecte din sectorul public, să raporteze cu privire la activităţile întreprinse de IPSASB şi au trecut în 

revistă viitoarele măsuri care vor fi incluse în Planul de acţiune al IPSASB. 

 

Principalele puncte de pe agenda celor patru zile au fost următoarele: raportul de activitate şi comunicări, noutăţile 

referitoare la standardele contabile europene pentru sectorul public, adoptarea pentru prima dată a IPSAS-urilor 

bazate pe angajamente, revizuirea standardelor IPSAS 6-8, dezbateri pe marginea Cadrului general conceptual 

pentru IPSAS-uri – proiecte de expunere, răspunsuri preliminare şi calendarul de lucru. S-au analizat, de asemenea, 

documente de expunere pe tema beneficiilor sociale, a informaţiilor privind performanţa serviciului şi a Entităţilor 

economice de stat. 

 

CECCAR a participat activ în cadrul acestei şedinţe prin intermediul reprezentantului său în IPSASB IFAC. 
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CECCAR INTERNATIONAL 

Conferința anuală de audit a Camerei Auditorilor din Ungaria 

Balaton, 19-20 septembrie 2013 

În perioada 19-20 septembrie 2013, Camera Auditorilor din Ungaria a fost gazda celei de-a 21-a Conferinţe Anuale 

de Audit care, în acest an, a avut tema Audit şi încredere.  

 

Conferinţa a reunit mai multe secţiuni de dezbateri în paralel în cadrul cărora profesioniştii maghiari au discutat 

aspecte de importanţă pentru profesie, printre care: aspecte de actualitate în politicile fiscale, activitatea judiciară a 

auditorilor, auditul în administraţiile publice, reformele UE în domeniul auditului şi probleme logistice în 

programele de audit pentru IMM-uri. 

 

CECCAR a fost prezent la aceste dezbateri prin reprezentanții săi din organele de conducere ale filialelor teritoriale 

Covasna și Harghita. 

 

 

Conferința internaţională pe tema  

educației în domeniul contabilității şi auditului 

Chișinău, 25-27 septembrie 2013 

 

Academia de Studii Economice a Moldovei, în colaborare cu Centrul pentru Reforma în domeniul Raportării 

Financiare (CRRF) al Băncii Mondiale, a organizat în data de 26 septembrie 2013, la Chișinău, Conferința 

Internațională cu tema “Prin cooperare – spre dezvoltarea durabilă a profesiei în domeniul contabilității și 

auditului: aplicarea celor mai bune practici la nivel mondial în modernizarea cursurilor universitare prin 

intermediul cooperării și parteneriatului cu Uniunea Europeană”.  

 

În contextul crizei mondiale financiare şi economice, această Conferinţă, susţinută de Banca Mondială prin 

programul său Sud-Sud, vine ca răspuns la necesitatea îmbunătățirii educației universitare în domeniul 

contabilității, auditului, folosind standardele internaționale de educație ca un punct de referință și evidențiind 

caracteristicile și avantajele cooperării între mediul academic din Republica Moldova și România ca un exemplu 

de model de cooperare și colaborare. 

 

Printre obiectivele propuse ale Conferinţei am reţinut: diseminarea și schimbul de informații cu privire la 

implicațiile Standardelor Internaționale de Educație actualizate, elaborarea de strategii de îmbunătățire a 

raportării financiare în sectorul corporativ și al educației în domeniul contabilității și auditului, promovarea unei 

mai bune cunoaşteri a sistemelor de echivalare şi acreditare internațională. 

CECCAR a fost reprezentat la această conferinţă de preşedintele ales pentru mandatul 2014-2016, doamna 

Domnica Băghină, care a susţinut o prezentare în cadrul sesiunii 2, Cum se poate îmbunătăți cooperarea între 

profesie, universități și reglementatori – avantaje și importanță. 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

RAPORT PRIVIND  ÎNTRUNIREA  LUNARA  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  04-05.09.2013 

 

În  zilele de  04 - 05.09.2013  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 04.09.2013 – 70  membri experţi contabili 

şi  în  ziua  de  05.09.2013 - 69 membri  contabili  

autorizaţi. 

D-nul Director executiv Micle Nicolae, a prezentat 

activitatea desfăşurată de executivul filialei în luna 

august 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-nul Prof. univ. dr. Cernuşcă Lucian ne-a prezentat studii de caz privind contractul de novaţie a unui 

împrumut, impozitul pe venitul realizat de nerezidenţi - Convenţie de evitare a dublei impuneri L 91/1994 şi 

impozitul pe profit,  

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

reglementari fiscale:  Lege   nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune,  

Lege   nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, Ordin   nr. 938 

din 19 iulie 2013 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate", Ordin   nr. 1681 din 30 iulie 2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru 

plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, Ordin   Nr. 1021 din 29 iulie 

2013 privind aprobarea modelului şi 

conţinutului formularului "Decizie de 

impunere privind obligaţiile fiscale 

suplimentare de plată stabilite de 

inspecţia fiscală pentru persoane 

juridice", Ordin   nr. 1024 din 29 

iulie 2013 privind aprobarea 

modelului şi conţinutului 

formularului "Decizie privind 

nemodificarea bazei de impunere ca 

urmare a inspecţiei fiscale",   Ordin   

nr. 1022 din  8 august 2013 pentru 

modificarea şi completarea 

Reglementărilor privind autorizarea 

operatorilor economici care 
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desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor 

rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului 

transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.131/2005, Hotărâre   nr. 623 din 21 august 2013pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de 

întreprinderile mici şi mijlocii, 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 

membrii. 

 
SIMPOZIONUL „CIUCE PAVEL” MONEASA 

Cu tema „Provocări actuale pentru profesia contabilă din România  probleme economice şi situaţiile 

financiare anuale” 

DIN 06-08 SEPTEMBRIE 2013 

 

C.E.C.C.A.R. Filiala Arad a organizat în perioada 06-08.09.2013 în Staţiunea Moneasa, Simpozionul „Ciuce 

Pavel” ediţia a - XI - a cu tema „Provocări actuale pentru profesia contabilă din România  probleme economice şi 

situaţiile financiare anuale”. unde au participat un număr de 112 membri experţi contabili / contabili autorizaţi, 34 de 

economişti din sectorul public şi privat. La acest simpozion am fost onoraţi de participarea D-nei Director General 

Ec. Vulcan Daniela, membrii Consiliului Superior, colegi şi membrii din judeţele Arad, Bihor, Caraş Severin, 

Hunedoara, Maramurş, Mehedinţi, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiş  şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

D-na Director General Ec. Daniela Vulcan, prin cuvântul sau ne-a transmis o serie de aprecieri, păreri şi idei, 

felicitând conducerea filialei pentru tema aleasa, pentru complexitatea ei, precizând câteva dintre reglementări şi 

importanţa lor, având în prim plan situaţia de ansamblu din România de la aceasta ora, raportată absolut obligatoriu 

la contextul european şi internaţional în ceea ce priveşte preocupările actuale în domeniul reglementarilor din 

profesia contabilă, doamna Director General Ec. Daniela Vulcan a amintit de existenţa unei multitudini de 

reglementări care îngreunează munca expertului contabil, dar nu o face imposibilă, acest profesionist reuşind să se 

descurce în hăţişul legislativ. 

Statutul de expert contabil, în speţă cel de bun profesionist odată dobândit se cere păstrat cu grijă, menţinut 

la acelaşi nivel, pentru a asigura calitatea informaţiei furnizate şi valoare rezultatelor obţinute. 

Prin urmare un profesionist adevărat se va descurca şi prin acest hăţiş, condiţia fiind calitatea şi competenţa 

serviciilor oferite de către expertul contabil, deci va fi capabil să facă faţă provocărilor. Voinţa şi tenacitatea sunt 

factori importanţi în desfăşurarea acestei profesii, adaptarea şi adaptabilitatea la tot ceea ce oferă evoluţia 

tehnologiei şi utilizarea acesteia  respectiv utilizarea de softuri performante, comunicare on-line, o permanentă 

activitate de documentare şi informare sunt premise ale succesului total în acest moment în această profesie. Viteza 

de circulaţie a informaţiei, de transfer a datelor ne ajută dar, trebuie să ştim să le utilizăm în folosul nostru, 

neadaptarea duce inevitabil la eşec. Schimbarea percepţiei asupra stilului de viaţă, a stilului de lucru sunt 

primordiale pentru ca tranzacţia să aibă rezultatul scontat. Cheia succesului este stilul şi metodele de comunicare 

abordate. 

Cu mândrie putem spune că acum profesia de expert contabil este prima calificare din România care câştigă 

teren pe plan internaţional prin recunoaştere la cel mai înalt nivel. Va deveni deosebit de important schimbul de 

opinii, colaborări şi schimburi de informaţii între cei din sistem. Utilizarea internetului va fi primordială, şi nu 

trebuie minimizată importanţa vitezei de reacţie într-o discuţie on-line cu un client. 

Aptitudinile şi valorile profesiei trebuie să coexiste în mod armonios, calitatea muncii ca profesionist trebuie 

Septembrie 2013, Nr. 9 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            22 

Curierul filialelor 

să fie dublată  şi susţinută de integritatea morală a individului. Importanţa calităţii de expert contabil este un fapt 

stabilit şi demonstrat de-a lungul timpului de o serie de persoane având diferite poziţii în ierarhiile publice din 

România, recunoaşterea expertului contabil român pe plan internaţional este un fapt dovedit acum. 

Calitatea de expert contabil nu se rezumă la un carnet şi o parafă prin care se asigura o serie de raportări către 

instituţiile statului conforme cu legislaţia şi normativele ţării. Expertul contabil este un profesionist în primul rând şi 

trebuie să i se recunoască statutul special pe care îl are. O sarcină importantă pentru fiecare dintre membrii CECCAR 

este aceea de a-i conştientiza pe toţi clienţii şi colaboratorii asupra statutului pe care îl are el, expertul 

Prin specificul acestei profesiuni, un expert contabil poate să cunoască viaţa unei întreprinderi doar prin 

intermediul cifrelor, din punct de vedere analitic şi practic. Referitor la acesta un mare expert internaţional a susţinut 

că în momentul în care a devenit expert contabil a simţit că are lumea la picioare. Acesta este atitudinea ideală pe care 

trebuie să o aibă un profesionist adevărat, acel specialist avea o viziune asupra dezvoltării şi susţinerii acestei profesii, 

viziune pe care a avut-o şi regretatul Prof. univ. dr. Marin Toma, şi anume: „nu ai cum să construieşti o casă începând 

cu acoperişul”. Adaptând-o  temei noastre auditorul este acoperişul, iar expert contabilul este casa cu temelie cu tot, 

auditorul este o a doua specializare pentru expertul contabil, dar principala şi cea mai importantă este titulatura de 

expert cu toate valorile care îl definesc, acesta fiind un simbol al calităţii. 

Prin specificul acestei profesiuni, un expert contabil poate să cunoască viaţa unei întreprinderi doar prin 

intermediul cifrelor, din punct de vedere analitic şi practic. Referitor la acesta un mare expert internaţional a susţinut 

că în momentul în care a devenit expert contabil a simţit că are lumea la picioare. Acesta este atitudinea ideală pe care 

trebuie să o aibă un profesionist adevărat, acel specialist avea o viziune asupra dezvoltării şi susţinerii acestei profesii, 

viziune pe care a avut-o şi regretatul Prof. univ. dr. Marin Toma, şi anume: „nu ai cum să construieşti o casă începând 

cu acoperişul”. Adaptând-o  temei noastre auditorul este acoperişul, iar expert contabilul este casa cu temelie cu tot, 

auditorul este o a doua specializare pentru expertul contabil, dar principala şi cea mai importantă este titulatura de 

expert cu toate valorile care îl definesc, acesta fiind un simbol al calităţii. 

C.E.C.C.A.R.-ul prin toate filialele din ţară are ca primă datorie, aceea de a dezvolta şi promova titlul de 

expert contabil. Acest lucru nu poate fi înfăptuit fără experţii contabili înşişi, de aceea este foarte important lucrul în 

echipă, iar apartenenţa la CECCAR să fie un fapt motivant, prin atestarea implicită a valorii şi conferirea unui statut 

credibil şi stabil. 

Colaborarea cu CECCAR este benefică ambelor părţi implicate, membrii se vor bucura de tot sprijinul 

filialelor din ţară, punându-li-se la dispoziţie toate publicaţiile scoase sub egida CECCAR, reprezentând: ghiduri, 

norme cu ultimele modificări în domeniu, şi diverse alte publicaţii. 

D-nul Conf. univ. dr. Cosma Dorin, a felicitat conducerea filialei pentru meticulozitatea cu care s-a organizat 

desfăşurarea lucrărilor Simpozionului. În cuvântul său  arată că profesia de expert contabil se află la cotitură întrucât 

sunt anumite acţiuni care urmează să se desfăşoare în perioada următoare şi anume ultimile modificări aduse 

directivelor a IV-a şi a VII-a.  

D-nul Mircea Purcaru - vicepreşedintele IMM filiala Arad, felicită la rândul său conducerea filialei pentru 

organizarea Simpozinului. 

 

Lucrările prezentate au fost următoarele:  

 

“Simplificare şi transparenţă în raportările entităţilor în viziunea directivei 2013/34/UE a parlamentului 

European şi a consiliului” —  Conf. univ. dr. Bunea Ştefan 

Autorul consideră că este nevoie de o diminuare a costurilor administrative legate de raportarea financiară, 

mai ales la nivelul microîntreprinderilor şi a IMM-urilor. Ţările membre ale UE au recurs de-a lungul timpului, la 

diferite soluţii de implementare a Directivelor a IV-a şi a VII-a, obiectivele de simplificare a raportării financiare şi 

mai ales a costurilor legate de aceasta au fost lăsate la latitudinea autorităţilor de reglementare naţionale, ele nefăcând 
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obiectul prevederilor Directivelor. Noua Directivă stipulează că elementele recunoscute în situaţiile financiare anuale 

ar trebui evaluate pe baza principiului preţului de achiziţie sau al costului de producţie pentru a garanta fiabilitatea 

informaţiilor conţinute în situaţiile financiare. Pentru ca informaţiile financiare de pe întreg teritoriul Uniunii să poată 

fi comparabile, este necesar ca statele membre să permită introducerea unui sistem de contabilitate la valoarea justă 

pentru anumite instrumente financiare. 

  În lucrarea “Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix şi înregistrarea contabilă a rezultatelor 

evaluării” autorii Conf. univ. dr. Manaţe Daniel şi respectiv Expert contabil Hălmăgean Marian Emil, fac o 

paralelă între evaluatori de instrumente financiare: evaluarea / reevaluarea periodică a instrumentelor cu venit fix şi 

experţii contabili care operează corecta înregistrare în contabilitate a valorilor de intrare şi a rezultatelor reevaluării. 

Evaluatorul trebuie să lucreze în colaborare cu expertul contabil. 

 Problemele economice actuale şi situaţiile financiare individuale ale societăţii de investiţii financiare 

Banat – Crişana — Dr. Doba Ştefan 

Prezintă situaţia economică actuală şi influenţele ei asupra pieţei de capital, elementele caracteristice ale noii 

economii mondiale ca fiind globalizarea, criza financiară cu efecte la nivel mondial, concurenţa acerbă, sacrificiile 

sociale şi cele ecologice, solicitate de menţinerea dezvoltării durabile.  

 Studiu comparativ privind contabilitatea stocurilor în viziunea referenţialului contabil naţional şi 

internaţional — Prof. univ. dr. Cernuşcă Lucian  

OMFP nr.3055/2009 precizează că  atunci când se decide ca o imobilizare corporală să fie îmbunătăţită iar 

apoi vândută, aceasta va fi transferată în categoria stocurilor. În timp ce prevederile contabile româneşti aflate în 

perimetrul stocurilor şi aprobate prin OMFP nr.3055/2009 se aplică pentru toate stocurile deţinute sau produse de o 

entitate, conform  IAS 2 această prevedere nu trebuie aplicată pentru:  

- producţia în curs de execuţie în cadrul contractelor de construcţie, inclusiv contractele de prestări servicii 

direct legate de acestea, reglementate de IAS 11; 

- instrumentele financiare reglementate de IAS 32 şi IFRS 9; 

- activele biologice legate de activitatea agricolă şi producţia agricolă în momentul recoltării, reglementate de 

IAS 41. 

Impactul evaluării stocurilor asupra situaţiilor financiare — Lect. Univ. dr. Costi Boby 

Orice întreprindere dispune de mijloace industriale şi comerciale, adică de maşini, utilaje, clădiri, etc. Pentru a 

face să funcţioneze aceste instrumente, întreprinderea va  cumpăra materii prime, va asigura stocuri pe diferite stadii 

ale lanţului de producţie, va  vinde pentru a-şi recupera resursele cheltuite şi a dispune de lichidităţi suficiente pentru  

reluarea continuă a procesului de producţie cel puţin la nivelul anterior. Aceste operaţiuni se realizează pe parcursul 

unui ciclu de exploatare, fluxurile financiare în cadrul ciclului de exploatare generează stocuri de materiale şi datorii, 

stocuri de produse şi creanţe, mijloace de trezorerie. Informaţiile privind stocurile diferă  în funcţie de faza în care se 

găsesc pe parcursul  ciclului de exploatare, iar nivelul optim al stocului  ţine seama de condiţiile reale de 

aprovizionare, tehnologice, de  producţie şi comercializare, de reducerea capitalurilor blocate şi a costurilor şi este 

orientat spre  accelerarea vitezei de rotaţie, spre creşterea eficienţei economice. Optimizarea stocurilor se referă în 

primul rând la finanţarea lor, la fluxurile financiare  de  ieşire privind Trezoreria. 

Procesul de recunoaştere a veniturilor în cazul promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare — Lect. Univ. 

dr. Horga Petru – ne prezintă promisiunile de vânzare  ce se găsesc sub două forme: promisiune unilaterală de 

vânzare şi promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Promisiunea unilaterală de vânzare cunoscută şi sub 

denumirea de pact de opţiune se întemeiază pe un acord de voinţe care are ca obiect fixarea ofertei promitentului, 

acesta obligându-se ferm să vândă, pe când potenţialul cumpărărtor consimte doar să-i fie pusă la dispoziţie opţiunea 

de a cumpăra, acesta din urmă putând să-şi exercite sau nu opţiunea. Iar Promisiunea bilaterală de vânzare-

cumpărare, cunoscută şi sub denumirea de promisiune sinalagmatică, se caracterizează prin faptul că cele două părţi, 

respectiv promitentul-vânzător şi promitentul-cumpărător se obligă să încheie în viitor un contract de vânzare-

cumpărare la un preţ deja stabilit. Şi în acest caz promisiunea nu reprezintă o vânzare cu toate că părţile s-au înţeles 
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asupra bunului şi asupra preţului. 

 Coordonatele strategiei fiscal bugetare româneşti şi implicaţiile pactului de stabilitate şi creştere 

economică — Lector univ. dr. Risti Lucia  

În atenţia: contextul declanşării şi cronicizării crizei economice se face o analiza teoretico-metodologică 

privind echilibrul bugetar, coordonatele strategiei fiscal-bugetare româneşti, analiza evoluţiei indicatorilor 

macroeconomici şi macrobugetari, implicaţiile Pactului de Stabilitate şi Creştere.  

Consideraţii şi evaluări privind evoluţia contabilităţii şi raportării financiare în România la începutul 

mileniului III — Drd. Moţ Ioana 

Scopul rapoartelor financiare cu destinaţie generală îl constitue prezentarea unei informaţii accesibile 

investitorilor şi creditorilor  reali şi potenţiali, privind situaţia financiară a entităţii, indicatorii activităţii acesteia şi 

fluxul mijloacelor baneşti, privind resursele economice şi datoriile entităţii, componenţa activelor şi a surselor de 

formare a acestora, precum şi modificările lor, fiind necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor 

economice. 

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilităţii, întocmirii, semnării şi 

prezentării situaţiilor financiare anuale — Dr. ec. Breban Ludovica 

Relaţia dintre informaţia contabilă şi misiunea expertului contabil – “cheia” comportamentului etic în 

profesia contabilă. Expertul contabil, întocmeşte şi semnează situaţiile financiare anuale ceea ce presupune: 

- examinarea contabilităţii pentru asigurarea cantităţii şi calităţii informaţiilor financiar-contabile necesare pentru 

întocmirea situaţiilor financiare,  

- întocmeşte şi actualizează, pentru fiecare dintre clienţii săi un dosar permanent, care cuprinde toate informaţiile 

utile despre entitate pentru misiunea în curs sau pentru cele ulterioare; un dosar al exerciţiului, care centralizează 

toate documentele de lucru privind situaţiile financiare ale exerciţiului în curs. 

 Pregătirea profesională continua la orice ora şi oriunde — Economist Oprişa Mihai  

În prezenta lucrare este abordată o propunere de pregătire profesională la îndemâna oricărui contabil, de la 

cel mai înalt nivel la tânărul care visează să devină contabil, oricând şi la costuri minime atât din partea CECCAR-

ului, cât şi din partea contabililor. Pentru a susţine cea mai bună tehnică de învăţare, se propune dezvoltarea unui 

sistem de pregătire profesională on-line, dezvoltată de CECCAR. 

Contribuţia guvernanţei corporative la evitarea falimentului — Prof. univ. dr. Cosma Dorin, Drd. 

Iuhasz Giovana Lavinia 

Motivele pentru care s-a ales aceasta temă este numărul mare al societăţilor comerciale aflate în stare de 

insolvenţă, identificarea unui sistem care să cuantifice cu anticipaţie situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii aflate 

în stare de insolvenţă iminentă, crearea unui sistem care să asigure cu operativitate, prin metode de guvernanţă 

corporativă, evitarea sau amânarea stării de insolvenţă.  

Cauzele comune ale eşecurilor guvernanţei corporative: lipsa de competenţă, de profesionalism şi de 

onestitate a managerilor, nerespectarea cadrului legislativ, neverificarea anuală de către o firmă externă de 

contabilitate şi/sau audit în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate şi/sau de audit, lipsa unui 

sistem de control intern şi desconsiderarea managementului riscurilor, repartizarea defectuoasă a sarcinilor şi 

responsabilităţilor şi neaducerea la cunoştinta angajaţilor a standardelor etice. 

Cauzele comune ale eşecurilor guvernanţei corporative din Romania: Clienţi neîncasati cu termen depăşit 

de scadenţă corelat cu o minimă importanţă acordată întocmirii unor contracte prudente sau a unei consultanţe 

juridice în ceea ce priveste contractele cadru, şi mai ales ignorarea rolului decisiv al compartimentului contabil în 

buna gestionare a afacerii, efectul de bumerang al neachitării obligaţiilor către bugetul statului corelat pe de altă 

parte cu suportarea unor cheltuieli fără documente justificative, tocmai pentru a evita înregistrarea corectă a taxelor 

ca obligaţii de plată ignorarea recomandărilor oferite de auditorii interni/contabili. 
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 Aplicarea principiilor contabile fundamentale premisă a atingerii obiectivului contabilităţii — Conf. 

univ. dr. Nicolaescu Cristina 

Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă şi/sau recepţionează raportările 

contabile să le poată interpreta uniform, unitar şi corect, s-a elaborat un set de norme cu caracter general ce 

formează cadrul conceptual general al contabilităţii financiare, numite principii contabile. Acestea pot fi definite ca 

fiind convenţiile, regulile şi procedeele necesare pentru definirea unei practici contabile acceptate la un moment 

dat. 

Planificare şi riscuri în misiunea de asigurare. Paralelă între auditul financiar şi serviciile conexe — 

Lector univ. dr. Dumitrescu Alin Constantin 

Lucrarea ne prezintă condiţiile economico – financiare din ultimii ani, precum şi eşecurile înregistrate pe 

piaţă ale unor societăţi sau instituţii financiare care la începutul secolului erau în plină ascensiune şi se bucurau de 

succes în lumea afacerilor. Aceste fapte au determinat schimbarea orientării şi a direcţiilor de abordare a misiunilor 

de audit şi au ridicat întrebarea firească “Ce s-a greşit?” în rândul economiştilor şi mai ales în rândul 

profesioniştilor contabili.  

Tabloul de finanţare, instrument indinspensabil în analiza echilibrului financiar al firmei — Asist. 

Univ. drd. Seuca Mihai  

Echilibrul financiar al firmei este foarte important în vederea asigurării unei activităţi constante a companiei 

şi pentru realizarea cadrului de dezvoltare durabilă a acesteia în mediul economic. Informaţiile legate de fluxurile 

de trezorerie generate de activitatea de exploatare sunt un indicator cheie pentru aprecierea capacităţii unei firme de 

a genera suficiente lichidităţi pentru a putea rambursa împrumuturi, a-şi menţine capacitatea productivă, a plăti 

dividende şi a efectua investiţii fără a apela la surse externe de finanţare. 

Impactul investiţiilor străine directe asupra creşterii economice în cadrul ţărilor din Europa centrală şi 

de est — Conf. univ. dr. Dumiter Florin  

În condiţiile lipsei de capital autohton, corelate cu existenţa unor disponibilităţi considerabile de capital în 

ţările dezvoltate, soluţia investiţiilor externe în fostele ţări comuniste, devine absolut necesară. Pentru ţările 

emergente, esenţială este atragerea şi orientarea corespunzătoare anoilor investiţii private spre ţeluri majore: 

relansarea economică, crearea economiei de piaţă şi asigurarea bunei funcţionări a acesteia, impulsionarea 

procesului de creare de noi întreprinderi private, menţinerea unui control deplin asupra economiei naţionale în 

scopul asigurării independenţei economice şi politice. 

 Impactul functional a măsurilor de austeritate în domeniul impozitării indirecte — Dr. Ec.Corondan 

Bogdan 

 Prezintă un cadru de analiză funcţională bazat pe instrumentarul statistic consacrat atât la nivelul lucrărilor 

teoretice cât şi la nivelul autorităţilor competente din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, care să emită 

concluzii în raport cu impactul funcţional al măsurilor de austeritate transpuse în domeniul impozitării indirecte 

asupra creşterii economice. Caracteristicile unei economii naţionale imprimă din punct de vedere conceptual şi 

factual politica fiscală cea mai potrivită realităţii economice, stând la baza unui proces continuu de ajustare a 

măsurilor fiscale. Tocmai din acest punct de vedere, necesitatea intervenţiei statului în economie este pe deplin 

justificată. Modul de funcţionare a economiei de piaţă în esenţa sa şi în mod implicit trăsăturile de fond ale 

economiilor contemporane generează deseori situaţii în care alocarea resurselor nu este parţial eficientă respectiv, 

apariţia situaţiilor denumite de literatura de specialitate „eşecuri ale pieţei”.  

  

Puterea informaţională a contului — Prof. univ. dr. Cristea Horia 

Contul este principalul instrument al contabilităţii cu ajutorul căruia se exprimă existenţa şi mişcările unui 

activ, unei datorii, unui capital, unui rezultat, contul este un mijloc de stocare a datelor şi informaţiilor, dar şi de 
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redare a mişcărilor informaţiilor, este un instrument al cunoaşterii evoluţiei a unui component din patrimoniul 

entităţii. 

Impozitarea veniturilor din arenda — Ec. Mornea Maria 

Agricultura cuprinde o gamă largă de activităţi cum ar fi, creşterea animalelor, silvicultura, cultivarea de 

plante anuale sau perene, cultivarea pomilor fructiferi sau a altor plantaţii, flori, cultura şi acvacultura (inclusiv 

piscicultura). „În această diversitate există, totuşi, câteva caracteristici comune, capacitatea de modificare, 

animalele şi plantele vii sunt capabile de transformări biologice, administrarea modificării. Modul de administrare 

facilitează transformarea biologică prin îmbunătăţirea sau, cel puţin, stabilizarea condiţiilor necesare desfăşurării 

procesului, această administrare diferenţiază activitatea agricolă de alte activităţi şi  evaluarea modificării. 

Modificarea calitativă sau cantitativă determinate de transformările biologice este evaluată şi monitorizată ca 

funcţie de rutină a administrării. 

Delegarea lucrului în organizaţii şi asumarea delegării — Dr. ec. Tîrnovean Ana 

A delega munca înseamnă a acorda încredere persoanei delegate, a o determina să ia decizii, să ceară 

ajutorul persoanelor competente, să îşi asume consecinţele deciziilor luate, să crească profesional, să evolueze. 

Pornind de la raţionamentul logic, presupunem că fiecare subaltern doreşte să îşi facă treaba cât mai bine posibil şi 

este recomandat ca fiecare manager să asigure întreg suportul necesar, pentru îndeplinirea cu succes a lucrului de 

către persoana delegată. 

Grup fiscal — Lector formator C.E.C.C.A.R. Popa V. Ioan 

Este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, 

independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, 

financiar economic, condiţii de constituire, decizia organului fiscal, sarcini ce revin membrilor grupului fiscal 

constituit, independenţa membrilor grupului fiscal unic, procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic, 

particularităţi fiscale,  

Inteligenţa financiară, cheia sucesului în viaţă — Prof. univ. dr. Cuzman Ioan 

Inteligenţa financiară este abilitatea de a obţine informaţia financiară şi de a o valorifica în funcţie de 

interese, iar inteligenţa este capacitatea de a rezolva probleme, de a face faţă situaţiilor inedite,  de a crea produse 

de valoare. 

Pe parcursul a doua zile de dezbateri cei peste 146 de participanţi, au primit informaţii despre problemele 

economice care frământă entităţiile, situaţile financiare anuale  izvor de informaţii pentru acţionari, guvern, bănci, 

salariaţi, investitori şi alţii. S-au generat dezbateri, participanţii manifestând interes faţa de lucrările prezentate şi 

aprecieri pozitive priviind organizarea, lucrările prezentate, tehnicile de prezentare.                                        
 

        FILIALA CECCAR BACAU 
In data de 15 octombrie 2013, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

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

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

Director executiv. 

 

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

 

Participanti la eveniment: 

 ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE  Bacau, Paul Stupu – sef adjunct 

 BCCO -  SCFTSB Bacau, Adrian SAVA – Sef serviciu 
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 SERVICIUL DE INVESTIGARE A FRAUDELOR Bacau, Ioan POPA - Comisar sef  si - Dorin 

MELINCIANU – Director  economic 

 TRIBUNALUL BACAU 

 INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE Bacau - Cristi Nechitoaie - Comisar Sef  

 D.N.A. - Cristian BECA - Specialist 

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

 

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

membrilor experti contabili înscrişi în GEJ. 

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

“Cine expertizeaza problemele nerezolvate ale expertilor contabili judiciari” – Ziarul de Bacău, 16 octombrie 

2013; 

„Despre expertiza contabila in practica judiciara la CECCAR Bacau” – „Deşteptarea”, 16 octombrie 2013; 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

În această lună, la nivel de filială, au avut loc trei intâlniri cu membrii filialei, desfăşurate în  zilele de 4, 5 şi 

respectiv 21 septembrie. La aceste întâlniri au participat, alături de conducerea filialei: 

-în data de 4 septembrie, în calitate de invitaţi, d-na Berce Magdalena               ( A.J.F.B. ) şi d-na 

Emilia Merce de la ITM Bihor, tema mesei rotunde din această zi fiind “Modificări esenţiale privind 

impozitul”. La sfârşitul întâlnirii d-na director executiv a făcut o informare referitoare la programul de 

activitate a filialei în perioada următoare până la finele anului. 

-în data de 5 septembrie,a avut loc seminarul cu tema “Noutăţi în domeniul TVA“. La acest seminar au 

fosi invitaţi d-na Berce Magdalena ( A.J.F.B. ), d-na Emilia Merce  şi dl Marius Rotar, de la ITM  Bihor. 

- în data de 21 septembrie am sărbătorit Ziua Naţională a Contabilului Român. 

În perioada 6-8 septembrie conducerea filialei a participat la Simpozionul “Pavel Ciucea” de la 

Moneasa. O întâlnire de suflet în cadrul căreia au fost prezentate şi dezbătute multe probleme profesionale de 

actualitate, organizată cu mult devotament de către conducerea şi membrii filielei CECCAR Arad. 

În ziua de 16 septembrie 2013, dl. Preşedinte a participat, în reprezentarea CECCAR, filiala Bihor, la 

festivitatea de deschidere a anului şcolar 2013 – 2014, la Colegiul Economic “Partenie Cosma”, unde a rostit o 

alocuţiune ; 

Ziua Naţională a Contabilului Român, a fost sărbătorită într-un cadru festiv la sediul filialei  în sala de 

curs “Eremia Bologa”, dl. Susa Valerian Pavel a prezidat Adunarea Festivă organizată în 21 septembrie 2013, 

la care, alături de o numeroasă asistenţă, au fost prezenţi, între alţii, preşedintele Consiliului Judeţean, dl. 

Cornel Popa, prefectul judeţului Bihor, dl. Claudiu Pop, viceprimarul municipiului Oradea, dl. Ovidiu 

Mureşan, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Bihor, dl. Ioan Micula, preşedintele 

CENTROCOOP, dl. Ioan Crişan, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Bihor, dl. Leontin Tirle, 

directorul Camerei de Conturi Bihor, d-na Rica Ivan, precum şi reprezentanţii altor instituţii publice, ai 

mediului de afaceri şi universitar din judeţ.  

Redăm mai jos din alocuţiunile invitaţilor la acest eveniment: 

Valerian Pavel Susa, preşedintele CECCAR Bihor, a subliniat în cuvântarea sa că : "profesia de contabil este 

indispensabilă pentru că în spatele ei se ascunde nevoia de ordine...Contabilitatea nu este a contabililor, ci a 

mediului de afaceri”. 

 

Ioan Micula a atras atenţia asupra problemelor cu care se confruntă oamenii de afaceri, una dintre acestea fiind 

piaţa neagră...” 

 

Dl. Cornel Popa apreciază: ”sunteţi o breaslă respectată, indispensabilă, temută sau iubită”. 

 

Dl. Claudiu Pop urează tuturor profesioiştilor contabili: ”Vă doresc să rămâneţi un exemplu de excelenţă 

profesională şi ca activitatea dvs. să rămână aşa cum a fost de-a lungul fiecărui an, să rămână una de excepţie şi să 

fie aşa cum v-aţi propus.” 
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Dl. Florin Sârcă adresează mesajul din partea conducerii 

Poliţiei judeţului Bihor: ”Să ştiţi că sunteţi o castă invidiată 

pentru realizările profesionale şi materiale de care vă 

bucuraţi, însă personal, cunosc sacrificiile şi obstacolele pe 

care le întâmpinaţi. Nu este uşor să fiţi un liant între 

societăţile comeriale pentru care prestaţi servicii şi 

instituţiile statului. .. Pentru toate aceste motive, meritaţi să 

vă bucuraţi de recunoştinţa societăţii româneşti, să fiţi 
apreciaţi şi, totodată, să conştientizăm că, împreună avem o 

datorie faţă de această societate, aceea de a crea un climat 

concurenţial în rândul mediului de afaceri”. 

 

Dl. Ioan Crişan, preşedinte al Centrocoop Bucureşti, în 

numele cooperativelor de consum din România felicită 

conducerea filialei pentru organizarea acestei zile de sărbătoare exprimându-şi dorinţa ca, în continuare, ”contabilii 

să-şi menţină profesia şi obiceiul, să fiţi ceea ce aţi fost până acuma, să creşteţi profesional, pentru că, dvs. 

contabilii, sunteţi mama societăţii.” 

Dl. Leontin Ţârle, directorul Casei Judeţene de Pensii Bihor, felicită conducerea centrală şi a filialei pentru 

”eforturile pe care le face în a ne desăvârşi pe noi ca şi profesinişti. Prin ceea ce facem zi de zi, noi trebuie să 

marcăm importanţa profesiei noastre, cartea noastră de vizită să o onorăm, şi să demonstrăm că suntem foarte 

importanţi, fie că suntem în mediul de afaceri, fie că suntem într-o instituţie publică”. 

Dna Magdalena Berce, reprezentanta Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bihor, susţine: ”Trebuie să 

constatăm că, de-a lungul anilor, organizaţia şi-a întărit rândurile şi, din punct de vedere al profesiei, oamenii sunt 

bine pregătiţi, iar etica profesională cred că este cea care primează”. 

Apreciem manifestările desfăşurate ca fiind o reuşită de excepţie, în promovarea imaginii filialei, şi a 

profesiei contabile din judeţul nostru. Evenimentul  s-a bucurat de o deosebită atenţie (conducerile la vârf ale 

autorităţilor locale: Consiliul Judeţean, Prefectura, Primăria, etc.) şi de o remarcabilă prezenţă (peste 300 de 

participanţi), constituind nu doar o oportunitate 

festivă de promovare a profesiei, cât mai ales, 

contextul de cunoaştere a activităţii, realizărilor şi 

preocupărilor organismului profesional, cadrul de 

apropiere şi afirmare a unităţii membrilor, un nou 

prilej de mediatizare şi răspândire publică a 

dezideratelor profesiei:  educaţia, calitatea, etica. 

 

În perioada 23-27septembrie s-a defaşurat 

cursul “Contabilitatea Instituţiilor Publice;Noutăţi 
legislative în domeniul financiar- contabil şi 

bugetar“. La acest curs au participat 30 de contabili 

de la primăriile din judetul Bihor. 

În data de 29 septembrie, la Oradea, s-a 

desfăşurat prima probă din cadrul examenului de 

acces la profesia contabila, filiala Bihor fiind centru 

de examen. 
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FILIALA CECCAR COVASNA 
Raport privind acţiunile organizate în luna august 2013 al Filialei Covasna 

 

 

Seminar – Asociaţii de proprietari 

 

În baza protocolului de colaborare cu Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, Filiala CECCAR Covasna în data de 

01.08.2013 orele 14,00 în sala de şedinţă al filialei a organizat un seminar cu tema „Transparenţă şi Control în 

activitatea asociaţiilor de proprietari” la care au participat un nr. de 45 contabili şi administratori  iar din partea 

filialei d-l preşedinte şi directorul executiv. 
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În urma acestei întâlniri s-au identificat unele cauze care 

conduc la lipsa de transparenţă a activităţii asociaţiilor de 

locatari în urma căreia sunt foarte multe reclamaţii din 

partea locatarilor, cum ar fi: 

Neîntocmirea situaţiilor soldurilor elementelor de activ şi 

pasiv respectiv a fişelor pentru operaţiuni diverse care 

servesc la ţinerea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor 

distinct pentru operaţiunile fără scop patrimonial şi 

activităţile economice în conformitate cu OMFP nr. 

1969/2007 – anexa nr. 2 – Reglementări contabile privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă 

de către persoanele juridice fără scop patrimonial – 

asociaţiile de proprietari. 

Lipsa inventarului anual – inventarierea patrimoniului 

asociaţiei şi a disponibilităţilor băneşti şi nu în ultimul rând confirmarea extraselor de cont la sfârşitul anului primite 

de la furnizori de utilităţi în conformitate cu prevederile Ordinului MF nr. 2861/2009. 

Lipsa de control – nu toate asociaţiile au cenzori astfel lipsa de control poate duce la suspiciuni din partea 

locatarilor. 

În concluzie considerăm că întâlnirea a avut un caracter benefic atât pentru filială cât şi pentru asociaţii, dezbaterile 

s-au referit atât la problemele fiscale cât şi la juridice (recuperarea restanţelor). 

Cu această ocazie s-a convenit să organizăm un curs de iniţiere în contabilitatea specifică acestor asociaţii de 

proprietari şi neapărat includerea în tematica cursului unor aspecte juridice, domeniu mai puţin cunoscut de 

administratori.  

Raport privind acţiunile organizate în luna septembrie 2013 al Filialei Covasna 

 

1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 10 septembrie 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 29 acte legislative 

apărute în perioada iulie - septembrie ac.  

Un accent deosebit s-a acordat Ordonanţei Guvernului nr. 

16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-

bugetare, Hotărârii Guvernului nr. 613/2013 pentru 

modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 573/2013 privind Codul fiscal, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 respectiv Ordinului 

ministrului finanțelor publice si ministrului agriculturii si 

dezvoltării rurale nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei 

reduse de TVA de 9% pentru pâine si specialităţi de 

panificație. 
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2. Masă rotundă cu tema „Rezerve, reevaluări şi 

provizioane” 

În data de 13 septembrie 2013 a fost organizat o masă rotundă 

având ca temă „Rezerve, reevaluări şi provizioane”. 

Având în vedere că în ultima perioadă s-au pus mai multe 

întrebări din partea membrilor privind evidenţa analitică a 

rezervelor din reevaluări s-a considerat necesar recapitularea 

acestei teme şi folosirea experienţelor societăţilor şi cabinetelor 

contabile. 

În urma discuţiilor de la întâlnirea de lucru din 10 septembrie, d-

l vicepreşedinte Benko Pal s-a angajat să prezinte un material 

legat de urmărirea rezervelor din reevaluări atât contabil cât şi 

fiscal.   

Cu această ocazie a prezentat evidenţa operativă a fişelor analitice pe imobilizări corporale cu un caz concret de 

reevaluări pe o perioadă de 15 ani cu date concrete şi transpunerea lor pe note contabile.  

Audienţa din sală a fost foarte mulţumită de ideile 

de evidenţă operativă pe lângă evidenţa analitică 

contabilă şi nu au fost comentarii privind această 

metodă, de creare a rezervelor din reevaluări şi 

impozitarea concomitentă cu înregistrarea rezervei 

lunar odată cu înregistrarea cheltuielilor de 

amortizare. 

3. Ziua Naţională a Contabilului Român – 21 

septembrie 2013 

 

Ziua Naţională a Contabilului Român din 21 

septembrie 2013 a fost organizat la sediul Filialei 

Covasna în Sala de şedinţă „Berde Áron” cu 

începere de la ora 10,00. 

Conform invitaţiei postate pe site-ul filialei la 

aceste manifestaţii au participat un nr. de 102 

membri şi un număr de 10 invitaţi. 

     

FILIALA CECCAR DAMBOVITA 
Participare la Salonul Editorial “Ion Heliade Rădulescu” 

Târgovişte 6-8 septembrie 2013 

 

Cea de-a XII-a ediţie a  Salonului Editorial “Ion Heliade Rădulescu”, organizat de Biblioteca Judeţeană Ion 

Heliade Rădulescu” din Târgovişte în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgovişte şi Consiliul Judeţean 
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Dâmboviţa, s-a derulat în perioada 6-8 septembrie 2013, în 

cadrul Zilelor Cetăţii Târgovişte, în pavilioane expoziţionale 

amplasate în scuarul Primăriei Municipiului Târgovişte. 

Editura CECCAR, a fost prezentă alături de edituri 

consacrate din întreaga ţară, fiind reprezentată de filiala 

Dâmboviţa a CECCAR. Printre vizitatorii standului de carte  se 

numără reprezentanţii autorităţilor locale, politicieni, oameni de 

afaceri, practicieni profesionişti contabili din economia locală, 

membri filialei, stagiari, studenţi şi elevi. 

În data de 08 septembrie a.c., lansarea publicaţiei 

„Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces 

la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de 

contabil autorizat” şi masa rotundă cu tema “Căi şi soluţii 

privind optimizarea afacerii prin externalizarea serviciilor 

contabile” au marcat încheierea manifestărilor organizate de 

Biblioteca Judeţeană “Ion Heliade Rădulescu”, derulându-se 

într-un spaţiu de prezentare adecvat, la o oră de maximă 

audienţă. 

Cuvântul de deschidere a aparţinut doamnei Agnes 

Erich, director al bibliotecii judeţene „Ion Heliade Rădulescu”,  

care a cedat microfonul directorului executiv, al filialei 

Dâmboviţa a CECCAR, Doina Leuştean. Principalele idei 

abordate s-au axat pe descrierea  condiţiilor de acces la profesia 

contabilă, avantajele unei pregătiri temeinice, studiile de caz 

cuprinse în conţinutul “Ghidului pentru pregătirea candidaţilor 

la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de 

expert contabil şi de contabil autorizat” recomandându-l ca pe 

un veritabil instrument de lucru şi în cadrul practicilor curente. 

În cadrul mesei rotunde cu tema “Căi şi soluţii pentru optimizarea afacerii”,  doamna Şuşu Gina, 

membru titluar în Consiliul filialei Dâmboviţa, a prezentat avantajele externalizării serviciilor contabile. Doamna 

Septembrie 2013, Nr. 9 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            33 

Curierul filialelor 

Ioana Preda, preşedinte a Consiliului filialei Dâmboviţa, a sintetizat  concluziile finale ale dezbaterilor, subliniind 

importanţa contabilităţii ca ştiinţă şi a expertului contabil, pentru mediul de afaceri actual. 

În încheierea manifestărilor, în cadru festiv, filiala Dâmboviţa a donat Bibliotecii Judeţene un număr de 5 publicaţii 

ediţia 2013,  pentru a fi puse la dispoziţia publicului interesat de lectura literaturii de specialitate destinată 

profesiei contabile.    

 

FILIALA CECCAR ILFOV 
               In data de 26 sept. 2013 Filiala CECCAR ILFOV a organizat un seminar ,, Fiscalitatea transpusa in 

contabilitate,,, eveniment care a avut loc la sediul Filialei CECCAR Bucuresti, in amfiteatru ,,Marin Toma,, 

                La Seminarul care  a durat doua ore si jumatate au participat un numar de 70 membrii si   a fost moderat 

de Exp. ctb Constantin Maria  

Exp. ctb Constantin Maria a prezentat ultimele modifcarii fiscale aparute in trimestrul III : OG 16/2013;OUG 

50/2013, ;OUG 88/2013,HG 678/2013, OMFP 1520/2013; OMFP 2986/2013 ;,OMFP 1479/2013; OMF 

1504/2013 ; HG 644/2013, Ordin ANAF 2224/2013, OG 13/2013. 

                 Toate aceste modificari au impact in activitatea pe care o presteaza profesionistul contab , respectiv :  

OG 16/2013-modificarea cotei de TVA de 9% incepand cu 01.09.2013, la anumite produse,  

modul de reactivare a unor contribuabile declarati inactivi de catre ANAF ,  

reinscrierea in ROI in cazul in care unele societati au fost scoase din ROI  urmare a faptului ca un asociat 

minoritar avea cazier,  

modificari referitoare la alegerea locului stocarii facturilor electronice ,  

introducerea accizei incepand cu 01.09.2013 la noi produse, care nu erau accizabile : blanuri, bijuterii , iahturi 

autoturisme cu o capacitate cilindica peste 3000 m3, arme..; OMF 2986/2013-incepand cu 01.08.2013 : in Declaratia 

informativa 394 nu se mai inregistreaza bonurile fiscale a caror valoare este sub echivalentul a 100 euro si pe care s-

a inscris CUI beneficiarului  , 

Ordin MSI 225/2013  -incadrarea in activitatea de cratie de programe de calculator,scutire de impozit pentru 

programatori-conditiile care trebuie sa fie indeplinite de societate si salariat,; 

HG 678/2013-reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absortie a fondurilor 

alocate pentru agricultura aferenta schemelor de plati, OMF 1520/2013- noi modificari privind procedura de 

acordare si conditiile de acordare a inlesnirilor la plata , modalitati de obtinere a esalonarii la plata a datoriilor 

restante catre buget,  

OMF 1504/2013-modelul declaratiei de patrimoniu si venituri ce trebuie declarat de persoana al carei control fiscal 

se efectueaza;  

OUG 88/2013-incepand cu 01.01.2014 se va achita contributria la asigurari sociale de sanatate pentru venituri 

realizate din chirii si arenda -modul cum se determina baza de impoziutare si modul de plata ; 

Ordin ANAF 2224/2013- Declaratia 311 pentru persoanle al caror cod de TVA a fost anulat;  

OG  31 /2013  modifica OUG 196/2005 si stabileste cuantumul amenzilor in cazul nedepunerii declaratiilor la 

fondul de mediu de catre contribuabili. 

In timpul prezentarilor facute s-au pus intrebari de catre membrii legate de modul de transpunere in practica a 

acestor modificari , la cazuri concrete intalnite la clienti . 

                   S-au mai pus intrebari referitoare la modul de inregistrare in contabilitate si implicatiile fiscale urmare a: 

avariere totale a unui autototurism si despagubirea de catre asigurator, imputarea unor pierderide marfuri, 

achizitionarea unui autoturism care se folosestea pentru activitatea societatii, posibilitatea convertirii creditelor 

asociatilor in venituri, primirea cu titlu gratuit a unui utilaj dintr-un stat membru, posibilitatea sponsorizarii unei 
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persoane fizice,diverse spete legate de TVA privind livrari si achizitii de marfa si servicii cu societati din tarile UE 

sau din afara spatiului comunitar, inregistrarea impozit pe venit realizat de nerezidenti si altele.  

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Reuniunea Grupului de Lucru Judeţean Maramureş din cadrul Comitetului  

Regional de Planificare a dezvoltării Transilvaniei de Nord pentru 2014-2020 

 

 În sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Maramureş s-a organizat în data de 12 august o întâlnire de 

lucru a membrilor Grupului de Lucru Judeţean Maramureş din cadrul Comitetului Regional de Planificare a 

dezvoltării Transilvaniei de Nord pentru 2014-2020, eveniment la care au participat reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Maramureş - Direcţia de Dezvoltare şi Investiţii, dl. Pamfil Bercean – Subprefect, primari din localităţile 

judeţului Maramureş, reprezentanţi ai instituţiilor publice, oameni de afaceri, reprezentanţi ai Confederaţiilor 

Sindicale şi ai Confederaţiilor Patronale reprezentative la nivel naţional. La această întâlnire a fost prezent dl. 

Cucoşel Constantin – Preşedintele Filialei CECCAR Maramureş şi Preşedinte al Filialei Judeţene Maramureş a 

Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR). 

 

 Întâlnirea a avut ca obiectiv principal stabilirea unei prime propuneri de proiecte prioritare la nivel de unitate 

teritorială de planificare din judeţul Maramureş, propuneri care urmează să fie transmise către Agenţia de 

Dezvoltare Nord-Vest pentru integrarea lor în viitorul Plan de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest pentru perioada de 

planificare 2014-2020. 

Aşa cum s-a subliniat, prioritare sunt proiectele din domeniul infrastructurii, în acest sens fiind analizate cele 

7 proiecte care vizează: Reabilitarea reţelei de drumuri interjudeţene care asigură legătura cu judeţele Satu Mare şi 

Sălaj, Modernizarea prin lucrări de investiţii a tronsonului de cale ferată Baia Mare – Dej, Extindere şi modernizare 

Aeroport Internaţional Baia Mare, Reabilitarea unui număr de 4 drumuri judeţene din zona Vadu Izei, Săcel, Târgu 

Lăpuş, Şomcuta Mare, Leordina, Baia Mare şi Poienile de sub Munte. 

În continuare, au fost analizate o serie de proiecte propuse de către Consiliul Judeţean Maramureş, din 

diverse domenii de activitate, cât şi propunerile de proiecte făcute de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, Muzeul Judeţean de Artă – Centrul Artistic Baia Mare şi Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Maramureş. 

Lista proiectelor regionale pe perioada de programare 2014 – 2020, cuprinde o serie de proiecte grupate pe 

localităţi, din diverse domenii de activitate, care au fost dezbătute de către membrii Grupului de Lucru Judeţean 

Maramureş din cadrul Comitetului Regional de Planificare a dezvoltării Transilvaniei de Nord pentru 2014-2020. 

Pe marginea propunerilor de proiecte şi a problemelor abordate s-au purtat discuţii, participanţii la reuniune 

evidenţiind problemele concrete cu care se confruntă Regiunea Nord-Vest şi judeţul Maramureş în special. 

Astfel, s-a scos în evidenţă necesitatea întocmirii unor proiecte care să aibă în vedere reabilitarea reţelelor de 

alimentare cu apă, canalizarea, precum şi corelarea lucrărilor prevăzute în proiectele din domeniul infrastructurii cu 

cele din domeniul reţelor de gaz, canalizare şi apă. 

Un domeniu aparte, specific judeţului Maramureş, şi în special municipiului Baia Mare şi zonelor limitrofe, 

îl reprezintă decontaminarea zonelor poluate, domeniu în care ar trebui alocate fonduri prin identificarea şi 

întocmirea unor proiecte în domeniul respectiv. O problemă deosebită cu care se confruntă comunităţile locale o 

constituie faptul că proprietarul terenurilor şi a construcţiilor din zonele respective este Ministerul Economiei şi nu 

autorităţile publice locale care solicită finanţarea prin propunerile de proiecte întocmite şi depuse. O soluţie în acest 

sens ar fi încheierea unor parteneriate publice – private pentru rezolvarea problemei privind proprietatea privată a 
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acestor terenuri şi construcţii din zonele poluate. 

Un semnal de alarmă a fost tras şi în ceea ce priveşte păstrarea şi promovarea culturii şi a tradiţiilor specifice 

judeţului Maramureş, sens în care s-a subliniat slaba preocupare din partea reprezentanţilor cultelor, în special a 

personalului clerical, pentru promovarea şi conservarea unor obiective de interes naţional sau chiar mondial, unele 

făcând parte din patrimoniul UNESCO, cum ar fi biserici vechi, icoane, picturi, porţi din lemn şi alte obiective 

specifice zonei. 

Cei prezenţi la şedinţa de lucru s-au angajat la identificarea de noi proiecte care să fie cuprinse în potofoliul 

de proiecte 2014 – 2020 şi care să fie transmise Agenţiei de Dezvoltare Nord – Vest pentru integrarea lor în viitorul 

Plan de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest pentru perioada de planificare 2014-2020. 

 

Întâlnirea parlamentarilor cu oamenii de afaceri din zona Ţara Oaşului 

 

Vineri, 16 august, ora 14, la Complexul hotelier Valea Măriei din localitatea Vama, judeţul Satu Mare, dna 

Andreea Paul, deputat de Ţara Oaşului, a organizat un business-lunch care a avut ca scop descoperirea de noi 

oportunităţi de afaceri în zonă. 

 La acest eveniment au participat, pe lângă iniţiatoarea şi organizatoarea Andreea Paul, deputat de Ţara Oaşului 

– ARD şi lector univ. dr. la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE, şi alţi parlamentari, reprezentanţi 

ai instituţiilor publice şi organismelor profesionale, oameni de afaceri din zonă. 

 De remarcat prezenţa la acest eveniment a d-lui Cristian Poteraş, fost primar democrat-liberal al sectorului 6, 

în prezent om de afaceri, a parlamentarilor de Satu Mare: deputatul Silaghi Ovidiu-Ioan – USL şi Preşedinte al 

Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare, deputatul Erdei-Doloczki Istvan – UDMR, a senatorului de 

Maramureş dl. Liviu Marian Pop – USL Colegiul Sighet, Preşedintele Partidului Democrat Liberal dl. Blaga Vasile, 

Europarlamentarului PDL dl. Traian Ungureanu, oameni de afaceri din zona Ţării Oaşului, Grupul de Acţiune 

Locală – GAL reprezentat de dl. Ioan Belbe, iniţiatorul Planului de Dezvoltare Locală a microregiunii Tara Oaşului. 

 Din partea judeţului Maramureş, au dat curs invitaţiei dl. conf. univ. dr. Cucoşel Constantin – Preşedintele 

Filialei Maramureş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi Preşedinte 

al Filialei Judeţene Maramureş a Uniunii Generale a Industriaşilor din România (UGIR) împreună cu d-na ec. Dan 

Ioana – Director executiv al Filialei Maramureş a CECCAR. 

 

   Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Album Ţara Oaşului”, realizat la iniţiativa d-nei deputat 

Andreea Paul şi finanţat de FUNDAŢIA DIGNITAS, reprezentată prin dl. Staicu Sandu – Preşedinte şi Centrul de 

Creaţie şi Producţie – FOTON SRL. 

 În cadrul expunerii sale, d-na Andreea Paul a prezentat principalele oportunităţi de investiţii în Ţara Oaşului, 

pe domenii de activitate, între care: micile afaceri de familie, moştenite din tată-n fiu, investiţii în industria 

farmaceutică şi alimentară, investiţii pentru sănătate, energii neconvenţionale şi industria mineritului, agricultură şi 

industria frigorifică, exploatări forestiere, dezvoltare durabilă, turism rural şi turism antropologic, dezvoltarea 

industriei de evenimente şi a tradiţiilor locului. 

 În finalul prezentării sale d-na Andreea Paul a subliniat faptul că  „Ţara Oaşului este cea mai eficientă 

investiţie economică, dacă ea este făcută cu cap şi pe termen lung. Dacă ea este făcută cu sufletul deschis şi cu 

încredere în tinerii oşeni. Ca deputat sunt angajată, în numele oşenilor, în procesul de creare a unor condiţii 

legislative tot mai bune pentru mediul de afaceri, pentru educaţie, pentru păstrarea tradiţiilor şi valorilor locale, 

pentru bunăstare. Ţara Oaşului este locul în care se întorc oşenii puternici, este locul în care tinerii trebuie să 

rămână, să muncească, să trăiască şi să împărtăşească un viitor fericit.” 

 

 După prezentarea oportunităţilor de afaceri şi de investiţii din Ţara Oaşului, au luat cuvântul oameni de afaceri 
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din această zonă şi din judeţul Satu Mare, care au scos în evidenţă problemele 

concrete şi greutăţile cu care se confruntă în derularea propriilor afaceri, între care: 

fiscalitatea deosebit de apăsătoare, legislaţia instabilă şi numeroasele modificări ale 

acesteia, dându-se ca exemplu cele peste 117 modificări la Codul fiscal şi Codul de 

procedură fiscală aduse de la adoptarea acestora până în prezent, birocraţia exagerată 

în accesarea fondurilor europene şi a altor surse de finanţare, slaba preocupare şi 

lipsa de respect şi de interes din partea instituţiilor statului, corupţia şi interesele 

personale în atribuirea unor lucrări, deteriorarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, 

traficul fiscal de turişti, şi alte probleme concrete cu care aceştia se întâlnesc zi de zi. 

Mai mulţi oameni de afaceri au subliniat faptul că au început derularea afacerilor 

proprii în alte ţări, cu fonduri minime pe care le-au investit şi au reuşit să adune un 

capital important care, apoi a fost investit în ţară, dar au fost cu mult mai mult şi mai 

bine trataţi şi apreciaţi în acele ţări decât în propria lor ţară. 

 

 A doua parte a întâlnirii s-a desfăşurat la Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti 

Oaş, ocazie cu care a avut loc lansarea instrumentelor de business şi comunicare 

albumul monografic „Ţara Oaşului” şi a platformei virtuale multimedia: 

www.taraoasului-romania.ro care, aşa cum sublinia în cuvântul său d-na Andreea 

Paul: albumul turistic este o „carte de vizită” menită să facă auzite tradiţiile şi 

opotunităţile locului, iar platforma virtuală este un „office” atractiv, interactiv prin 

care businessul oamnilor de afaceri capătă plus-valoare. 

 La această lansare au participat şi au luat cuvântul dl. Remus Vârnav - 

Directorul Muzeului Ţării Oaşului şi d-na Aurelia Fedorca – Primar al oraşului 

Negreşti Oaş. 

 Lansarea celor două instrumente de business şi comunicare s-a încheiat cu un 

program de socializare la care au participat, pe lângă invitaţi, şi locuitori ai oraşului 

Negreşti Oaş, prezenţi la acest eveniment. 

 

 

Acţiuni desfăşurate în luna august 2013 
 

 
 

 

 

 

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

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate legate de 

- Organizarea acţiunii de pregătire a stagiarilor pentru semestrul II, respectiv pregătirea 

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

- Realizarea unei întâlniri între preşedintele filialei şi d-na Butariu Florica – Biroul local 

- Organizarea examenului de acces pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi 

- Realizarea unei întâlniri a preşedintelui filialei cu dl. Bărbuş Ioan – Director executiv 

- Pregătirea evenimentelor din 21 septembrie 2013 ocazionate de manifestările prilejuite 
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FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
 

În luna septembrie 2013 colectivul filialei CECCAR Mehedinţi, pe 

lângă preocupările prilejuite de organizarea evenimentelor din 21 

septembrie 2013 , a organizat şi cursuri de pregătire profesională şi 

pregătire a stagiarilor, a avut întâlniri cu membrii şi a răspuns 

diverselor solicitări ale acestora. 

 Astfel în perioada 05-08 septembrie 2013 a fost organizat 

cursul la disciplina “Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea 

fondurilor europene”, lector la acest curs fiind doamna prof.univ.dr. 

Dumitru Corina. 

 Cursul a reprezentat o noutate pentru membrii noştri, fiind 

organizat pentru prima dată, iar prezenţa a fost numeroasă, acest 

lucru demonstrând interesul crescut al cursanţilor, mai ales în 

această perioadă, când se pune foarte mult accentul pe accesarea fondurilor europene. 

   Cursul a  fost bine sintetizat pe probleme teoretice şi practice, a abordat o tematică de larg interes în 

perspectiva activităţii viitoare, ceea ce a asigurat o bună înţelegere şi un răspuns adecvat din partea cursanţilor. 

  Lectorul a făcut o prezentare foarte bună, bogat documentată, cu aspecte prin excelenţă practice legate de 

cazuistica prezentă în entităţi. Prin modul de prezentare şi prin axarea pe probleme practice, inclusiv pe monografii 

contabile concrete a constituit un real succes, benefic pentru toţi profesioniştii contabili.  

   În zilele de 13-14 septembrie 2013 s-a desfăşurat pregătirea tehnică a stagiarilor cu domnul lector formator de 

stagiu Ştiucă Florin, preşedintele filialei CECCAR Mehedinţi. 

 Cursurile au contribuit la înţelegerea de către stagiari că munca de contabil în cadrul unei entităţi nu se termină 

o dată cu balanţa de verificare şi întocmirea situaţiilor financiare, ci se continuă, pentru bunul mers al activităţii, cu 

verificarea şi controlul operaţiilor contabile, verificări efectuate de către un auditor intern. De asemenea 

credibilitatea informaţiilor financiare şi contabile, sintetizate în situaţiile financiare, sunt întărite de către un 

profesionist contabil extern, care are calitatea de cenzor sau auditor financiar. 

 Stagiarii au plecat cu noţiunile bine aprofundate, deoarece domnul lector Ştiucă Florin a predat cursurile cu 

mult profesionalism, pe înţelesul tuturor. 

 Evenimentul major care s-a desfăşurat în luna 

septembrie 2013 a fost Ziua Naţională a Contabilului Român, 

prilej de  mândrie pentru toţi profesioniştii contabili care fac 

parte din marea familie a CECCAR, este ziua în care “uită de 

cifre”, ziua în care se cunosc mai bine, schimbă impresii şi se 

bucură împreună. Tot cu această ocazie a fost organizat şi 

Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR, în 

cadrul căruia au fost acordate diplome şi trofee celor mai 

merituoşi dintre noi. 

 Pentru ca aceste evenimente să reprezinte cu adevărat o 

sărbătoare, comitetul de organizare a luat măsuri din timp şi s-

a pregătit pentru a întâmpina cum se cuvine participanţii. 

 A fost  mediatizat evenimentul, au fost înmânate 
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invitaţii, a fost amenajată sala de festivităţi, s-a organizat programul de socializare, şi nu în ultimul rând, personalul 

filialei a acordat o atenţie deosebită modului cum se prezintă în faţa membrilor (atât fizic cât şi sufleteşte) – să fie 

frumoşi, primitori, veseli şi amabili. 

       Profesioniştii contabili din judeţul Mehedinţi au fost felicitaţi de oficialităţile prezente la eveniment, de 

organele alese şi executive ale filialei, care prin reprezentaţii lor domnul Ştiucă Florin-preşedintele filialei şi doamna 

Moţ Monica- directorul executiv al filialei, au mulţumit celor prezenţi pentru participare, au mulţumit tuturor 

profesioniştilor contabili din judeţul Mehedinţi pentru activitatea lor, pentru eforturile depuse pentru dezvoltarea 

activităţilor economice pe plan local, pentru că, să recunoaştem, în orice activitate există sudoare şi din munca 

contabilului, îndemnându-i în acelaşi timp la un raţionament profesional privind întocmirea şi stabilirea drepturilor 

şi obligaţiilor pe care contribuabilii le au faţă de comunitate. 

 

FILIALA CECCAR OLT 

In perioada 04-07.09.2013 s-a desfasurat la nivelul filialei CECCAR Olt cursul cursul privind ,,Managementul 

pietelor  de  capital’’-  tema  “Rolul  institutiilor  financiare,  instrumente  ale  pietei  financiare,  analiza  pietei 

financiare”.Cursul s-a desfasurat  in cadrul Programului National de Dezvoltare Continua in baza bugetului nr. 

274/08.08.2013, analizat si aprobat de Corpul Central. 

 Cursul a adus in atentia membrilor tema ,,Rolul institutiilor financiare, instrumente ale pietei financiare , 

analiza pietei financiare’’. 

         S-a efectuat o prezentare a pietei de capital ca un ansamblu al relatiilor si mecanismelor prin intermediul 

carora  capitalurile 

disponibile si dispersate 

din  economie  sunt 

dirijate  catre  orice 

entitati publice si private 

solicitatoare de fonduri. 

            Pe  parcursul 

desfasurarii cursului au 

fost  dezbatute 

problemele  ridicate  de 

membrii in legatura cu 

modalitatile  de 

econmisire si de sporire 

a  disponibilitatilor  pe 

care  le  detin  la  un 

moment  dat  ,  lectorul 

exemplificand  practic 

modul  in  care  sunt 

organizate  si 

functioneaza pietele  de 

capital  nationale  si 

internationale. 
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

Acţiuni conform programului de activitate 

În ziua de 5 septembrie, directorul economic împreună cu şeful biroului stagiu au făcut un punctaj la 

Registrul Comerţului Prahova pentru respectarea condiţiei privind solicitarea avizului CECCAR la înfiinţarea 

societăţilor de profil. S-a constatat că nu s-au înregistrat astfel de societăţi fără avizul CECCAR. 

Acţiuni din program generate de sărbătorirea Zilei Naţionale a Contabilului Român 

Având în vedere parteneriatul 

existent între filiala Prahova a CECCAR şi 

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi 

planul de promovare a CECCAR Prahova 

prin care s-a stabilit ca luna septembrie să 

fie considerată la nivelul judeţului Prahova 

“Luna profesioniştilor contabili”, în cursul 

lunii s-au organizat următoarele acţiuni: 

În data de 12.09 la invitaţia Camerei 

de Comerţ şi Industrie Prahova, conducerea 

filialei Prahova a CECCAR (preşedintele şi 

directorul executiv) a participat împreună cu 

23 membri ai filialei la Conferinţa de 

Diseminare a rezultatelor Proiectului 

“Dezvoltare Antreprenorială şi Relaţionare 

în Mediul de Afaceri – DARMA” 

implementat de CCIA Botoşani în 

parteneriat cu CCI Bacău, CCI Suceava, CCIA Vrancea. Proiectul şi-a 

propus dezvoltarea abilităţilor managerilor şi angajaţilor din IMM-uri 

şi a persoanelor care doresc să dezvolte o afacere. 

După prezentarea rezultatelor proiectului, membrii CECCAR 

au participat la un util schimb de opinii pe aceste probleme şi s-a 

propus ca pe viitor şi judeţul Prahova să acceseze un astfel de proiect. 

În data de 18.09 la sediul CCI Prahova a fost organizat 

Seminarul-Dezbatere cu tema “Expertul contabil – factor activ în 

dezvoltarea afacerii”. 

Invitaţiile la seminar au fost lansate de CCI, care a postat pe 

site-ul său evenimentul şi a inserat prezentarea în buletinul informativ 

din 9-13 septembrie. 

În cotidianul online Prahova Business din 17.09 a fost 

prezentat seminarul ce urmează a se organiza. Din articol menţionăm: 

“Evenimentul se înscrie într-o suită de acţiuni de promovare 

organizate de CECCAR filiala Prahova în colaborare cu CCI Prahova 

în cadrul “Lunii profesionistului contabil” ”. 
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La seminar au fost invitaţi şi au participat doamna Conf. Dr. Mariana Eftimie, decan al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, doamna Maria Ciobanu, director general al CCI Prahova, 

doamna Duminecă Paraschiva, reprezentant al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova, domnul 

Paraschiv Ionescu, preşedintele Consiliului Local pentru IMM 

Prahova, dna Petrica Dragomir, director al Colegiului Naţional 

Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti. 

Din partea filialei au participat domnul preşedinte 

Constantin Valerică, domnul director executiv Iancu Ion, 

doamna Pantazi Florentina auditorul de calitate, şi 32 membri 

ai filialei. 

Au participat 10 elevi premianţi din clasa a XII-a a 

Colegiului Economic.  

În deschidere domnul director Iancu Ion prezintă 

acţiunile legate de Ziua Naţională a Contabilului Român şi 
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planul de promovare cu CCI Prahova. 

Doamna director general Ciobanu Maria adresează participanţilor un bun venit. 

Au fost prezentate 3 teme, respectiv: 

“Expertul contabil – o carte de vizită a agentului economic” – de către domnul Iancu Ion; 

“Expertul contabil – partener de încredere în activitatea economică” – de către domnul Constantin Valerică; 

“Situaţiile financiare şi analizele efectuate de profesionistul contabil, bază pentru proiectarea afacerilor pe 

termen mediu şi lung” – de către doamna Pantazi Florentina. 

După prezentarea temelor au luat cuvântul invitaţii.  

Domnul Ionescu Paraschiv, preşedintele Patronatului IMM 

Prahova, face o prezentare a situaţiei mediului de afaceri actual şi 

menţionează că în acest context este foarte necesară cultura 

antreprenorială. 

Apreciază parteneriatul solid cu CECCAR pentru susţinerea 

mediului de afaceri şi modificările legislative. Având în vedere că în sală 

este şi reprezentantul finanţelor publice, apreciază că fiscalitatea este 

sufocantă şi există în continuare foarte multă birocraţie. ANAF să nu fie o 

instituţie abuzivă şi să respecte mediul economic. 

Doamna decan Mariana Eftimie menţionează că este onorată că se află în mijlocul elitei profesioniştilor 

contabili şi apreciază acţiunile organizate în preajma Zilei Naţionale a Contabilului Român. 

Prezintă legăturile strânse între filiala Prahova a CECCAR şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Se adresează 

şi elevilor prezenţi în sală, prezentând specializările facultăţii, programele de masterat. 

Doamna Duminecă Paraschiva – profesionistul contabil satisface interesul public prin situaţiile prezentate şi 

are un rol social important.  

Propune o întâlnire cu cei mai vârstnici membri pentru a ne împărtăşi din experienţa lor. Menţionează că 

profesionistul contabil este indispensabil mediului de afaceri. Răspunsul profesionistului contabil restabileşte 

încrederea în afaceri; acesta poate ajuta la stoparea declinului economic, prin furnizarea de servicii de calitate, de 

idei de dezvoltare, de gestionare corespunzătoare a afacerii. 

ANAF consideră importantă activitatea experţilor contabili în determinarea obligaţiilor către bugete, 

contribuind astfel la bunăstarea generală. ANAF a început să se orienteze pentru serviciile la distanţă, respectiv 

transmiterea online a situaţiilor. Orice afacere implică multe decizii, inclusiv financiare, fiind necesară consultarea 

unui expert contabil, atât la începerea afacerii, cât şi pe parcurs. 

Doamna director Dragomir Petrica – este o reală bucurie de a se revedea cu reprezentanţii instituţiilor 

prezente şi apreciază că au fost invitaţi şi elevi care îşi pot forma o imagine pentru viitor. A întâlnit în sală mulţi 

foşti elevi ai Colegiului Economic. 

Referitor la instituţia unde s-a organizat seminarul, menţionează că acum 139 ani, Camera de Comerţ şi 

Industrie a înfiinţat Palatul Comercial şi Şcoala Comercială. 

Apreciază că este important să se investească în educaţie, în reconversia forţei de muncă, în pregătirea 

capitalului uman. 
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Trei dintre membrii participanţi au luat cuvântul, apreciind 

întâlnirea şi materialele prezentate în preajma zilei de 21 septembrie. 

Desfăşurarea seminarului a fost prezentată în buletinul informativ 

al CCI din săptămâna 16-20 septembrie. 

În ziarul Prahova din 18.09 sub titlul “Luna profesionistului 

contabil român” a fost prezentat evenimentul ce urmează să aibă loc în 

aceeaşi zi. 

În perioada 26-29.09 în organizarea CCI Prahova a avut loc 

Salonul Auto Prahova 2013. 

În cortul Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, filiala 

CECCAR a montat un roll-up şi a expus unele materiale publicitare 

(pliantul cu publicaţiile CECCAR şi flyer-ul de la ZNCR cu informaţii 

despre CECCAR). Pliantul cu publicaţii a fost distribuit pe parcursul celor 

4 zile, vizitatorilor. 

În ziua de 30.09 filiala Prahova împreună cu 

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul UPG Ploieşti şi 

Colegiul Naţional Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti a 

organizat la baza de practică a colegiului economic o 

acţiune de îndrumare-orientare a elevilor din clasa a XII-a. 

Au participat: 

din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice – 

doamna Iov Daniela – prodecan; 

din partea filialei Prahova a CECCAR – domnul 

Iancu Ion – director executiv; 

din partea Colegiului Economic Virgil 

Madgearu – doamna Dragomir Petrica 

împreună cu 30 elevi. 

Le-au fost prezentate elevilor oportunităţile oferite 

de cele două instituţii pentru continuarea pregătirii în domeniul profesiei contabile. 

Domnul director Iancu Ion a specificat că elevii pot obţine 

calitatea de contabil autorizat paralel cu continuarea 

studiilor sau ca angajat, dând exemplu pe doamna 

prodecan Iov Daniela care iniţial a fost contabil autorizat, 

devenind apoi expert contabil. 

După prezentările făcute, participanţii au adresat întrebări 

privind continuarea studiilor în domeniul economic sau de 

obţinerea calităţii de contabil autorizat. 

Elevii au fost îndrumaţi pentru pregătirea viitoare şi spre 

vitrina amplasată în cadrul colegiului cu publicaţiile 
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CECCAR. 

S-a stabilit cu doamna director Dragomir Petrica, ca 

astfel de întâlniri să fie organizate cu fiecare din cele nouă 

clase terminale ale Colegiului Economic. 

 

Cursuri de pregătire profesională organizate: 

Contabilitate financiară şi elemente de doctrină cu o 

durată de 40 ore, desfăşurat în perioada 02.09-

07.09. Lectori au fost doamna Popa Adriana şi 

domnul Iancu Ion. La curs au participat un număr 

de 38 contabili autorizaţi. 

Contabilitate de gestiune şi elemente de doctrină şi 

deontologie cu o durată de 40 ore, desfăşurat în perioada 13.09-18.09. Lectori au fost doamna Jianu Iulia 

şi domnul Iancu Ion. Participanţii au fost în număr de 39, din care 29 experţi contabili şi 10 contabili 

autorizaţi. 

 

FILIALA CECCAR SIBIU 
 

Târgul  de Carte  

SibiuBookFestival  2013 

SIBIU 

12 – 15 septembrie  2013 

 

Citeste! Asculta! Priveste! Vorbeste! Acesta a fost indemnul sub care Sibiu Book Festival si-a intampinat vizitatorii 

la cea de-a patra editie a unui festival dedicat cartii: 40 de pavilioane expozitionale, cea mai mare biblioteca in aer 

liber, zone de relaxare, evenimente unul si unul pentru promovarea culturii si starii de bine i-a incantat pe pe cititori, 

începând de joi 12  până duminică 15 septembrie, în Piaţa Mare din Sibiu. 

 Si la acest eveniment editura CECCAR a fost prezenta pe toată perioada târgului iar standul nostru pozitionat 

central a atras o multime de vizitatori interesaţi de publicaţiile editurii noastre. 

Pe toată perioada târgului prezenţa la stand a fost asigurată de 2 persoane (Anca Vulcan-şef birou evidenta Tablou si 

Negru Bianca –şef birou stagiu şi dezvoltare profesională), conform orarului de funcţionare, programul de vizitare 

fiind în perioada 12– 15 septemebrie, de joi până duminică între orele 10,00-20,00. 

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-mail. Au fost transmise invitatii adresate cadrelor 

universitare şi studenţilor Facultăţilor de Ştiinte Economice, instituţiilor publice, membrilor filialei şi oamenilor de 

afaceri. 

Standul Editurii CECCAR pozitionat central, (având vecini Editura Multicar şi Editura Deni Music) a fost amenajat 

şi dotat cu toate publicaţiile editurii CECCAR, şi în prim plan noutăţile editoriale: IFRS- editia 2013: Ghidul 

pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces 2013, Ghidul de ţinere a contabilităţii şi de elaborare a 

situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS, Ghid practic privind sitstemul TVA la încasare. 
Vizitatorilor standului nostru li s-au oferit toate informaţiile solicitate referitoare la conţinutul cărţilor editate de 

Septembrie 2013, Nr. 9 / 2013                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            44 

Curierul filialelor 

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. 

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

urmatoarele: cărţi despre tratamentul contabil şi fiscal al aplicarii IFRS, tratamentul contabil şi fiscal a operatiunilor 

economico financiare ale intreprinderilor; ghiduri practice; interpretări ale reglementărilor contabile şi fiscale. 

Vizitatorii au mai solicitat informaţii privind examenul de acces; sfera de aplicare a IFRS. 

În 13 septembrie, filiala a organizat o masa rotunda pe tema: Noutati in I.F.R.S.- Editia 2013, la care în prezenţa 

membrilor, stagiarilor, studenţilor şi a altor persoane interesate de profesia contabilă, directorul executiv al filialei 

Raymonda Hagiu a prezentat o sinteza a completarilor modificarilor aduse in noua editie a IFRS comparativ cu 

editiile anterioare, mentionand ca acesta este singura editie oficiala tiparita a textului consolidat al normelor 

autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.Totodata 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 stagiu. 
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FILIALA CECCAR SIBIU 
1.  Pe fondul foartei bunei colaborari intre  AJFP Valcea si filiala CECCAR Valcea, marti 17 septembrie ora 14.00,  

a avut loc in sala de sedinte a AJFP Valcea, seminarul vizand aplicare corecta a recentelor modificari legislative 

in ceea ce priveste TVA.(foto ziar). 

In prezenta a 51 de membri CECCAR, trei specialisti ai AJFP Valcea au prezentat noutatile aduse prin: 

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului (311) 

„Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror 

cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) 

‐ e) sau g) din Codul fiscal” si  

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2223 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului (307) 

„Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea 

adăugată” 

        Astfel, s-au facut precizari privind depunerea Declaratiei 311 -TVA colectată, datorată de către persoanele 

impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată a fost anulat conform art. 153 alin (9) 

lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal ", care se depune : 

● de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu şi, care 

efectuează, după anulare, livrări de bunuri/ prestări de servicii/ achiziţii de bunuri sau servicii pentru care sunt 

obligate la plata taxei colectate; 

● de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, şi care 

efectuează, după anulare , livrări de bunuri prin organele de executare silită; 

● de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA  la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri 

de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru livrările de bunuri / prestările de servicii efectuate înaintea înregistrării 

anulării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în 

care nu au cod valabil de TVA ; 

● de către persoanele impozabile al căror cod de 

înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, 

care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au 

efectuat livrări de bunuri / prestări de servicii înainte de 

anulare, dar a căror exigibilitate de taxă a intervenit în 

perioada în care nu au cod valabil de TVA. 

Termen de depunere pentru aceste cazuri – până la 25 

inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit 

exigibilitatea taxei. 

 In cadrul dezbaterilor au fost prezentate conditiile de 

anulare, din oficiu, respectiv: 

 ● persoana impozabilă este declarată inactivă de către 

organul de inspecţie fiscală competent, dacă nu depune 

deconturi sau depune deconturi fără să înregistreze 

operaţiuni timp de 6 luni consecutive- dacă perioada 

fiscală este luna calendaristică- sau în două trimestre- 

dacă perioada fiscală este trimestrul;   

● asociaţii/ administratorii persoanei impozabile sau 

persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal 

una din următoarele fapte: 
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infracţiuni de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal; 

atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil, stabilită prin decizie a organului fiscal competent. 

Anularea este valabilă de la data comunicării deciziei. Toate  aceste situaţii necesită ajustări de TVA. Se depune 

Declaraţia 307 " Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA ". 

    În final, s-au purtat discuţii libere şi interactive despre diverse spete intalnite in practica. 

 

2 )  Conducerea executiva a filialei a organizat joi, 26 septembrie 2013 la sediul filialei, o masa rotunda cu 

reprezentanţii  Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea. 

Reprezentantul AJOFM Valcea a prezentat anumite aspecte in legatura cu aplicarea Legii nr.250/19.07.2013,pentru 

modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei 

de munca si pentru modificarea Legii 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,publicata in 

MO nr.457/24.07.2013. 

      Au fost prezentate si dezbatute modificarile care vor intra in vigoare de la data de 22 octombrie 2013 privind 

asigurarile pentru somaj: 

    - s-a introdus termenul de “somer de lunga durata” – fiind acel somer pe o perioada mai mare de 1 an, in cazul 

persoanelor cu varsta de minim 25 de ani si pe o perioada de 6 luni, in cazul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16 

ani pana la impinirea varstei de 25 ani; 

 - angajatorii sunt obligati sa comunice agentiilor teritoriale de munca locurile vacante ocupate, comunicate conform 

legii, in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii; 

 - pot beneficia de somaj nu numai cetatenii straini si apatrizii care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri 

pe teritoriul tarii, ci si cei care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii; 

 - se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, urmatoarele persoane: 

 a) asociat unic, asociati; 

 b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii; 

 c) persoanele fizice autorizate, inteprinzatori persoane fizice, titulari ai inteprinderilor individuale, precum si 

membrii inteprinderilor familiale( legea prevedea doar persoanele care desfasurau activitati independente); 

 d) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii; 

 e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate, conform legii, si care nu se regasesc in una  din 

situatiile prevazute la literele a)-d). 

 - angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala pentru proprii angajati , derulate de furnizori 

autorizati, vor beneficia de se o suma in cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala 

pentru cel mult 20% din personal, o data pe an. Pana in prezent legea prevedea acesta suma pentru un singur 

program in cursul unui an. 

   Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant NU vor 

mai fi scutiti, pe o perioada de 12 luni, de la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta 

absolventilor incadrati.  

   Angajatorii vor primi lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat: 

 a) o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta pentru cei cu scoli inferioare liceului sau scoli de arte si 

meserii; 
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 b) o suma egala cu 1,2 ori indicatorul social de referinta pentru absolventii de invatamant secundar superior sau 

postliceal; 

 c) o suma de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta pentru absolventii de invatamant superior. 

   S-a redus de la 3 ani la 18 luni obligativitatea angajatorilor de a mentine raporturile de munca cu absolventii 

incadrati conform prevederilor de mai sus. 

 

     3. Joi 26 septembrie Directorul executiv al filialei a participat la Sedinta de dialog social desfasurata la Institutia 

Prefectului Valcea. Pe Ordinea de zi au fost noutatile legislative care au fost aduse de Legea 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 .   

     

La invitatia postului local TV,  VALCEA 1- Televiziunea de Valcea, am organizat o emisie televizata de o ora si 

jumatate la sediul filialei CECCAR marti 10 septembrie, ora 17,00. La aceasta emisie au participat Directorul 

executiv al filialei ec.Valentina Cringus, Presedintele interimar al filialei ec.Barbu Mihail, Presedintele ales 

ec.Cocos Vasile si Vicepresedinte filiala, d.na Diaconu Elena. Tema principala a emisiuni a fost bineinteles, 

despre evenimentul din 21 Septembrie sarbatorirea Zilei Nationale a Contabilului Roman, dar si trecutul si 

prezentul CECCAR. 

Conform, Cap.I. Organizarea profesiei din Programul de activitate al Consiliului filialei pentru anul 2013, am 

incheiat in data de 12 septembrie 2013 la sediul filialei CECCAR Valcea, Protocolul de colaborare cu 

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania ( CNIPMMR ) - filiala 

Valcea.  

De departe cea mai importanta actiune a fost organizarea si desfasurarea in sala de conferinte a DGFP Valcea, a  

ZNCR din 21 septembrie. O manifestare deosebita care a adunat peste 120 de profesionisti contabili, membri 

ai filialei, mândrii de calitatea pe care o detinem, de mostenirea lasata de dl.prof.univ.dr. Marin Toma- 

Presedinte CECCAR si onorati să ducem mai departe ceea ce a fost creat acum 92 de ani. Au ales sa fie 

alaturi de noi in aceasta zi de sarbatoare si nouă reprezentanti ai unor institutii locale ale statului, mediului 

universitar si mass media locala, DGFP, Inspectoratul Judetean de Politie, Primarie, Camera de Comert si 

Industrie, Tribunal, Universitatea Constantin Brancoveanu, etc. 

 Ecourile, impresiile si felicitarile, in urma desfăsurării acestei manifestari de înalta tinută si cu mare 

incarcatura emotionala - prin insăsi cele doua evenimente ZNCR si Topul local al celor mai bune societeti 

membre CECCAR si dezbaterile profesionale - , apărute în zilele ulterioare manifestărilor in presa locală şi 

pe adresa de e-mail a filialei, spun totul despre modul cum s-a planificat, organizat si desfăsurat în acest an, 

Ziua Natională a Contabilului Român si implicarea comitetului de organizare pentru a pune in scenă 

organizarea acestor manifestari. 

Diplomele de excelenta primite in cadrul acestei manifestari, rasplatesc pe deplin activitatea desfasurata de 

conducerea filialei in anul 2013 si, recunosc implicarea pe plan local a filialei CECCAR Valcea. 

O zi deosebită, cea mai reusită manifestare din ultimii ani, care a adunat laolalta elita profesiei contabile din 

judet, intr-o zi memorabilă, intr-adevar de sărbătoare . 
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