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FILIALA CECCAR 

BUCURESTI 
 Preocupată fiind de asigurarea 

comandamentelor de bază ale profesiei contabile 

“Calitate, educaţie, etică”, filiala CECCAR 

Bucureşti, prin programele de educaţie 

profesională demarate în cursul anului 2014, are 

în vedere necesitatea formării de profesionişti 

contabili cu o structură a valorilor profesionale, 

eticii şi atitudinilor necesare pentru exercitarea 

raţionamentului profesional şi pentru acţionarea 

într-o manieră etică, fapt care este în interesul 

societăţii şi al profesiei.  

 Cursurile profesionale programate pentru 

întreg anul 2014, şi care au demarat intens încă 

din luna ianuarie, şi-au propus să asigure 

convingeri profesioniştilor contabili despre rolul 

lor la nivelul unei entităţi pentru dezvoltarea 

economiei naţionale, să furnizeze permanent profesioniştilor  contabili cunoştinţe despre modul lor de organizare în 

activitatea practică, toate acestea constituind cerinţe ale Standardului Internaţional de Educaţie (IES) nr. 4 emis de 

IFAC.  

 Pornind de la cerinţele profesiei contabile de a servi interesul public prin prestaţiile oferite de membrii în care 

să primeze atât calitatea, dar mai ales exigenţele etice, cât şi  din interesul crescut manifestat de membri  în ultima 

perioadă, de a întelege aceste valori ale profesiei, filiala Bucuresti  a cuprins în programul acţiunilor educative, pe 

lângă cursurile organizate pentru disciplinele tehnice necesare îndeplinirii misiunii lor de experţi contabili sau 

contabili auutoriţati, şi  cursuri de doctrina si deontologie profesională. Astfel,  pe parcursul lunii ianuarie 2014, 

acţiunile de dezvoltare profesională a membrilor filialei Bucuresti au cuprins: 2 cursuri de Doctrină şi deontologie 

profesională, două cursuri de Audit financiar şi certificare, 1 curs privind activitatea de cenzor în societăţile 

comerciale,  2 seminarii privind aspecte fiscal – contabile, precum şi  4 întâlniri profesionale gratuite cu membrii 

filialei: 

 In perioada 27-28 ianuarie 2014, 01-03 februarie 2014 filiala Bucuresti a organizat in sala “Spiridon 

Iacobescu”  din cadrul Corpului 2 cursuri de pregatire profesionala privind “Doctrina si deontologia 

profesională” şi “Auditul financiar şi certificarea”, la care au participat 47 profesionisti contabili. Participantii 

la aceste două cursuri au beneficiat de deosebitul profesionalism al doamnei Director General Ec. Daniela 

Vulcan si al Lect.univ.dr. Caloian Florentin.  

 În perioada 03-04 februarie 2014, filiala Bucuresti a organizat în Amfiteatrul “Prof.univ.dr. Marin Toma” un 

curs de pregatire profesionala cu tema privind Activitatea de cenzor in societatile comerciale sustinut de Lect. 

univ. dr. Caloian Florentin,  cu un numar total de 150 participanti. 

 Pentru a veni in sprijinul membrilor sai, urmare numeroaselor solicitari de a organiza seminarii legate de 

noutatile fiscal, CECCAR filiala Bucuresti a organizat in luna ianuarie 2014 in zilele  de 30 si 31 ianuarie, in 

amfiteatrul “Prof.univ.dr. Marin Toma”  seminariile cu tema: “Actualizarile fiscale aplicabile de 01.01.2014”, 

respectiv “Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar 2013”, la care au participat un numar de 85 

profesionisti contabili.  

 În cadrul celor 4 intalniri gratuite cu membrii organizate in zilele de  22, 23, 29 şi 30 ianuarie 2014, in 

amfiteatrul “Prof. univ dr. Marin Toma” au fost abordate teme de deosebit interes precum: ,,Propuneri 

legislative pentru anul 2014”, sustinută de lect. univ. dr. Caloian Florentin, intalnire la care au participat un 

numar de 50 profesionisti contabili, “Perspective ale profesiei contabile din România” sustinută de lect. univ. 
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dr. Caloian Florentin, şi prezentarea proiectului de finanţare europeană, disponibil gratuit pentru membri şi 

stagiari: "Utilizarea TIC pentru servicii de calitate în domeniul financiar-contabil", susţinută de prorectorul 

ASE - Prof. univ. dr. Robert Şova, la care au participat 57 de persoane, şi “”Verificări şi certificări de situaţii 

financiare anuale prezentatată de lect. univ. dr. Caloian Florentin cu participarea a 47 de persoane. 

 Prin aceste acţiuni accentuam in mod deosebit interesul filialei de a pune accent nu doar pe nevoia de pregatire 

profesională a membrilor, cat şi pe apropierea acestora de organismul profesional, prin organizarea de actiuni 

permanente cu acestia in care este subliniat tot mai puternic rolul pe care acestia îl au in economie, importanta 

profesiei , dar mai ales accentul pe unitatea şi unicitatea profesiei contabile.   

 În acest sens, în deschiderea cursurilor susţinute la filiala Bucureşti de doamna Director General Ec. Daniela 

Vulcan le-a fost transmis următorul îndemn:  

,,Aş dori să conştientizaţi statutul pe care vi-l dă calitatea de membru al CECCAR, cu toate drepturile şi 

obligaţiile cuvenite prin lege. Sunteţi experţi contabili, sunteţi contabili autorizaţi şi sunteţi mai mult decât simpli 

economişti sau simpli contabili. Paleta activităţilor care compun profesia contabilă este imensă, raportată la 

competenţa fiecăruia. Nu vă rezumaţi doar la ceea ce faceţi acum, nu vă rezumaţi doar la a fi simpli contabili 

pentru că reprezentaţi un brand, brand-ul EXPERT CONTABIL, care atât în România, cât şi în Europa, cât şi în 

mediul internaţional, este profesionistul cu cel mai înalt grad de pregătire profesională dobândită în ţara sa şi 

care îi conferă statutul de membru al unui organism profesional recunoscut. După cum ştiţi, suntem autoritatea 

competentă recunoscută în domeniul profesiei contabile.,, 

         De asemenea cu ocazia acestor cursuri au fost prezentate elementele esenţiale care au vizează aspectele de 

doctrină profesională, precum: 

 Fundamentele profesiei contabile contemporane; 

 Organizarea profesiei contabile în România şi la nivel internaţional; 

 Codul etic al profesioniştilor contabili; 

 Drepturile şi obligaţiile profesioniştilor contabili; 

 Misiuni efectuate de profesionişti contabili.  

 De cealalta parte, preşedintele filialei Domnul Lect.univ.dr.Caloian Florentin cu ocazia acestor cursuri a 

accentuat aspectele tehnice ale profesiei 

punctand la cursul de audit şi certificare aspect 

preum: 

 Principii şi reguli generale privind 

auditul; 

 Concepte privind auditul; auditul 

financiar şi auditul statutar; 

 Etica în audit. Independenţa auditorului; 

 Metodologia auditului statutar; 

 Documentarea lucrărilor de audit; 

 Auditul imobilizărilor; Studii de caz. 

 Toti  cei prezenti la cursurile organizate 

de filiala Bucuresti pe parcursul lunii ianuarie 

2014  au apreciat modul cum au fost 

organizate aceste actiuni, temele abordate, 

modul de prezentare al lectorilor, fapt relevant 

şi de Fisele de evaluare transmise de cursanţi, 

precum si de rezultatele la testul ce a urmat 

fiecarui curs. 
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ACCESUL LA PROFESIE 

EXAMENUL DE ADMITERE LA STAGIU 
 Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, sesiunea 

2014, se organizează în zilele de 5 şi 12 octombrie. 

 Pentru contabil autorizat: În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele 

Contabilitate, Fiscalitate şi Drept. 

 Pentru expert contabil: 

 În ziua de 5 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept; 

 În ziua de 12 octombrie 2014, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Audit, Evaluare economică şi 

financiară a întreprinderilor, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile. 

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de 

studii superioare economice şi doresc accesul la stagiul pentru categoria expert contabil, se va organiza în acelaşi 

timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 12 octombrie 2014, la disciplinele Contabilitate, Audit, 

Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor,  Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei 

contabile. 

 Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind 

accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

EXAMENUL DE APTITUDINI 
 Examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se 

organizează, în anul 2014, în zilele de 16 şi 23 noiembrie. 

 În ziua de 16 noiembrie 2014, proba scrisă constând în studii de caz, exerciţii şi probleme din domeniul 

expertizei, monografiei contabile, analizei economico – financiare, evaluării întreprinderii şi auditului, dar şi 

întrebări de judecată profesională din doctrina şi deontologia profesiei contabile, organizarea şi funcţionarea 

Corpului; 

 În ziua de 23 noiembrie 2014, proba orală constând în câte o întrebare din material juridică şi fiscal, dar şi din 

domeniile contabilitate, audit financiar şi evaluarea întreprinderilor. 

 Au dreptul să participe la această 

sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, 

precum şi stagiarii care nu au promovat 

examenul de aptitudini şi au dreptul să se 

înscrie la următoarele două sesiuni 

consecutive. 

 Examenul de aptitudini este 

organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate 

cu Regulamentul privind efecuarea 

stagiului şi examenul de aptitudini în 

vederea accesului la calitatea de expert 

contabil şi de contabil autorizat, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului superior al 

Corpului 00/33/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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Educatie continua 
Activităţi educative din perioada ianuarie – februarie 2014 
 Conform Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă filialele Corpului au organizat în 

luna ianuarie 2014 următoarele activităţi educative: 

1. filiala Arad: curs de Doctrină şi deontologie profesională (15 ore); 

2. filiala Argeş: curs de Doctrină şi deontologie profesională (20 ore); 

3. fililala Bacău: curs de pregătire la disciplinele Standardul profesional nr. 35 (10 ore), Expertiză contabilă (5 

ore) şi Doctrină şi deontologie profesională (25 ore); 

4. filiala Bihor: 4 seminarii cu tema “Noutăţi financiar-contabile aplicabile de la 01.01.2014” (4 x 2,5 ore), curs 

de Doctrină şi deontologie profesională (20 ore), Standarde profesionale (20 ore) şi cursul facultativ cu tema 

„Lucrări contabile de închidere a exerciţiului financiar şi întocmirea situaţiilor financiare anuale” (40 ore); 

5. filiala Brăila: cursuri de pregătire la disciplinele Doctrină şi deontologie profesională (15 ore), Expertiză 

contabilă (5 ore) şi Audit (5 ore), Standarde profesionale emise de Corp (5 ore) şi Contabilitatea afacerilor (10 

ore – facultativ); 

6. filiala Bucureşti: curs de Audit (20 ore), Doctrină şi deontologie profesională (20 ore) şi 2 seminarii cu 

temele "Actualităţi fiscale aplicabile de la 01.01.2014" (4 ore) şi "Lucrări contabile de închidere a exerciţiului 

financiar 2013" (4 ore). 

7. filiala Caraş-Severin: curs de pregătire la disciplinele Evaluare economică (20 ore), Gestiunea unui cabinet 

de expertiză (10 ore) şi Doctrină şi deontologie profesională (10 ore); 

8. Filiala Cluj: curs de pregătire la disciplinele Expertiză contabilă (10 ore), Doctrină şi deontologie profesională 

(10 ore) şi Controlul de calitate într-un cabinet (10 ore); 

9. filiala Constanţa: curs de Managementul pieţelor de capital (20 ore); 

10. filiala Covasna: seminar cu tema "Modificări aduse Codului fiscal din 01.01.2014" (5 ore); 

11. filiala Prahova: curs de Doctrină şi deontologie profesională (40 ore); 

12. filiala Mehedinţi: curs de Doctrină şi deontologie profesională (10 ore); 

13. filiala Satu Mare: curs de Audit şi certificare (40 ore). 

 

 În Calendarul orientativ al cursurilor de pregătire profesională pentru luna februarie 2014 cele 42 de filiale 

au prevăzut acţuni educative la următoarele discipline din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 

Continuă: 

 „IFRS” la filialele Arad, Braşov, Brăila, Bucureşti, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Ialomiţa, Mureş şi Sibiu; 

 „Audit şi certificare” la filialele Bacău, Bucureşti, Iaşi, Mehedinţi şi Prahova; 

 „Contabilitate şi control de gestiune” la filialele Argeş, Bacău şi Bucureşti; 

 „Evaluarea economică a întreprinderii” la filialele Botoşani, Bucureşti şi Mureş; 

 „Managementul pieţelor de capital” la filialele Botoşani, Satu Mare şi Sibiu; 

 „Doctrină şi deontologie profesională” la filialele Argeş, Bacău, Bihor, Brăila, Bucureşti, Caraş-Severin, 

Cluj, Dâmboviţa, Iaşi, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava şi Vâlcea; 

 „Standarde profesionale emise de Corp” la filialele Bihor, Bistriţa, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Dolj, 

Olt, Sibiu şi Vaslui; 

 „Expertiză contabilă” la filialele Bistriţa, Buzău, Bucureşti, Caraş-Severin, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, 

Sibiu şi Teleorman; 

 „Accesarea fondurilor europene” la filialele Brăila, Bucureşti şi Sibiu; 

 „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă” la filialele Brăila, Caraş-Severin, Galaţi şi Teleorman; 

 „Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză” la filialele Caraş-Severin, Cluj, Dâmbovita şi 

Teleorman. 
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 Totodată, în luna februarie 2014, vor fi organizate cursuri facultative la filialele Constanţa (Contabilitate 

financiară pentru ONG – 20 ore) şi Sălaj (Politici de recunoaştere, evaluare şi prezentare a informaţiilor 

privind activele, datoriile şi veniturile – 20 ore) dar şi seminarii în cadrul filialelor Bucureşti (Modificări ale 

OMFP 3055 prin OMFP 1898/2013 şi 2067/2013 – 4 ore), Buzău (Noutăţi fiscale aplicabile 2014 – 4 ore), 

Harghita (Noutăţi financiar contabile aplicabile de la 01.01.2014. Închiderea exercitiului financiar 2013 – 3 

ore), Ialomiţa (Modificări ale legislaţiei fiscale aplicabile de la 01.01.2014 – 4 ore) şi Maramureş (Fiscalitate 

2014 – 2,5 ore). 
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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
 

ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII ÎN  ZILELE  DE  15-16.01.2014 

 

 În  zilele de  15-16.01.2014  a  avut loc prima întalnire  

cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad din acest an,  locaţie  

sala  de curs  CECCAR ,,Dimitrie Cameniţă ’’,  situată  în  

Arad,  bd. Revoluţiei  nr.92. La  această  întâlnire au  participat 

în ziua de 15.01.2014 – 150 membri experţi contabili şi  în  

ziua  de  16.01.2014 - 144 membri  contabili  autorizaţi. 

 D-nul preşedinte Horga Petru face o informare asupra 

evenimentelor mai importante ale profesiei din anul care s-a 

încheiat şi anunţă adunarea Generlă a membrilor filialei în data 

de 27.02.2014.  

 D-nul şef administraţie fiscală a judeţului Arad - Drăganescu Marius, ne asigură în cuvantul  său  de  

colaborare  si  sprijin  în  vederea  informarii  membrilor  CECCAR  cu  noutăţile  legislative în domeniul fiscal şi  

de  sprijinul  său  în  rezolvarea  problemelor  care  ii sunt în competenţă. 

 D-nul director executiv Micle Nicolae a prezentat  membrilor Normele 1500/2009 privind evidenţa şi 

gestionarea membrilor arătând că acţiunea de acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei persoanelor juridice 

şi fizice se desfăşoară până la 31.01.2014. Viza se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

depunerea Raportului Anual de Activitate însoţit de un extras din balanţa conturilor, elaborată conform legii care 

cuprinde situaţia veniturilor realizate în anul precedent, plata la bugetul de stat a impozitelor cuvenite, a impozitelor 

asupra onorarilor încasate de la beneficiari şi cuvenite statului, dovada asigurării pentru riscul profesional, dovada că 

nu au suferit nici o condamnare care sa le interzică dreptul de gestiune şi administrare a societăţilor (declaraţie pe 

proprie răspundere sau cazier), dovezi privind dezvoltarea profesionala continua, adeverinţa medicala din care să 

rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei. 

 În continuare  d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementari fiscale: 

Ordin nr. 3.763 din 10 decembrie 2013, pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie 

informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 

"Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"; Legea nr. 356/2013 

Legea bugetului de stat pe anul 2014; Ordin nr. 1.042 din 13 decembrie 2013 privind pragurile valorice Intrastat 

pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2014; Ordinul nr. 3806/2013 

pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 

3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi 

achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 

înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului 

şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/

prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de 

persoanele înregistrate în scopuri de TVA; Hotărârea nr. 

1116/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii 

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, 

conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - 
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Curierul filialelor 

ISCO 08; Ordin nr. 2.030 din 18 decembrie 2013 privind 

modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor 

publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind 

stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele 

fizice şi a modelului şi conţinutului formularelor "Decizie de 

impunere din oficiu"; OUG 111/2013 pentru reglementarea 

unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte 

normative. Ordonanţa de urgenta nr. 111/2013 pentru 

reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor 

acte normative; OUG nr. 102/2013 - modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si 

reglementarea unor masuri financiar-fiscale; Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2014. 

 Pe marginea celor prezentate au fost dezbateri, membri solicitând lămuriri şi precizări privind  reglementărilor 

prezentate.  

 

SEMINARUL  

Modificări ale Codului Fiscal   şi a Reglemetărilor contabile conforme cu Directivele Europene în anul 2014 

 

 În  perioada de  22-23.01.2014  C.E.C.C.A.R. filiala Arad a organizat un seminar cu tema „Modificări ale 

Codului Fiscal   şi a Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene în anul 2014  desfăşurat la sediu 

filialei CECCAR Arad, în sala de curs ’’Dimitrie Cameniţă’’. 

 La acest seminar au participat 130 de persoane,  membri CECCAR. 

 Moderatorii acestui seminar au fost d-nul preşedinte Horga Petru, d-nul Prof. Univ. dr. Mateş Dorel şi d-nul 

lector formator CECCAR Popa V. Ion, care au prezentat şi exemplificat,  Ordonanţa nr. 102/2013 privind 

modificarea şi completarea Codului fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi Ordinul nr.1898/2013 

privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Ordonanţa 

102/2013 face referire la următoarele:  

 Inactivi – operaţiuni desfăşurate de un inactiv, achiziţii desfăşurate de un inactiv, achiziţii de la un inactiv; 

Entităţi care au codul TVA anulat; Impozitul pe profit – venituri neimpozabile – art.20,  venituri neimpozabile 

obţinute din state UE-art.20 indice 1; Cheltuielile cu sponsorizarea; Cheltuielile  nedeductibile cu dobânzile când 

gradul de îndatorare >3 – reportarea;  Determinarea impozitului pe salarii;  Veniturile din arendă plătite persoanelor 

fizice;  Veniturile din arendă plătite persoanelor fizice – evaluare arendă în natură; Impunerea veniturilor 

nerezidenţilor persoane fizice;  Impozitarea microîntreprinderilor;  Impozitarea microîntreprinderilor- venituri 

neimpozabile; Impozitul pe construcţii.  

 OMFP 3.055/2009, modificari care opereaza cu 01.01.2014  prin OMFP 1898/2013: 

 Sediile permanente ale persoanelor juridice nerezidente; Recunoaşterea veniturilor şi a datoriilor; Imobilizări 

corporale - Clarificări; Imobilizări corporale – Cheltuieli ulterioare; Imobilizări corporale – înlocuirea unei 

componente importante dintr-un activ imobilizat; Imobilizări corporale reevaluate - cedări parţiale; Cesiune creanţe 

– contabilizare la CEDENT şi CESIONAR; Subvenţii – recunoaştere; Subvenţii – contabilizare; Subvenţii - 

Corelarea cheltuielilor finanţate cu veniturile din subvenţii; Subvenţii – corelarea cheltuielilor cu veniturile – 

particularităţi; Subvenţii – corelarea cheltuielilor cu veniturile – terenuri şi construcţii; Programe de fidelizare a 

clienţilor – puncte cadou. 

 În urma interpretării chestionarilor de evaluare, participanţii au exprimat un nivel ridicat de satisfacţie în 
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legătura cu subiectele tratate şi prestaţia lectorilor. Şi-au exprimat dorinţa să mai participe şi la alte seminarii care să 

abordeze teme legate modificarile legislative. 

 Consideram acest gen de seminarii o reuşită şi vom încerca şi în viitor să satisfacem nevoile mediului de 

afaceri, prin oferirea de informaţii necesare managerilor şi administratorilor în vederea eficientizări activităţii 

acestora. 

 

FILIALA CECCAR BACAU 
 

ARTICOL preluat din ziarul  DEŞTEPTAREA: Spalarea banilor, sub lupa expertilor contabili. 

Autor: Florentin Radu  

 Specialistii afliati Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR) Bacau, au participat, 

ieri, la o interesanta dezbatere profesionala dedicata fenomenului extrem de actual, cel al spalarii banilor in 

contextul globalizarii. 

 La intâlnire, au mai participat si reprezentanti ai organismelor implicate in combaterea acestui fenomen – 

prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Bacau, Adrian Majeri, comisarul sef Andrei Ioan de la 

Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Bacau si comisarul Florin Sava, 

din partea Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si a Terorismului, precum si directori de banci interesati de 

mecanismele prin care pot fi detectate tranzactiile ce pot fi suspectate ca ar ascunde activitati ilegale in domeniul 

financiar. 

 “Am ales acest subiect, pentru ca, potrivit prevederilor legale, CECCAR-ului, ca organism profesional, ii revin 

o serie de obligatii in raportarea acelor operatiuni suspecte de spalare a banilor”, a precizat Marcel Bulischi, 
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presedintele CECCAR Bacau. In cadrul discutiilor, s-a insistat asupra obligatiei legale pe care o are expertul 

contabil de a raporta CECCAR orice indicator de anomalie din evidentele contabile, chiar si cu riscul de a-si pierde 

clientul. 

“Trebuie ca oricare reprezentant legal al societatilor comerciale sa respecte legea. Nu am facut noi actele 

normative, ci legiuitorul. Sigur ca depinde si de modul in care profesionistul contabil stie sa prezinte acest fenomen. 

Puteti sa le spuneti patronilor de firme, pe un ton civilizat, ca nu le faceti un rau, pentru ca, la urma urmei, si bancile 

au, la fel, aceleasi sarcini de raportare. Trebuie sa discutati cu clientii si sa le spuneti ca este o obligatie legala a 

dvs, in caz contrar riscând sanctiuni din partea legii” Marcel Bulinschi, presedintele CECCAR Bacau. 

 La rândul lor, reprezentantii institutiilor implicate in combaterea acestor activitati ilegale au remarcat 

neobisnuitul situatiei de la nivelul judetului, unde, de ani de zile, nu s-a raportat niciun caz de spalare de bani. 

“Membrii CECCAR nu pot fi acuzati de nepricepere, ca nu-si dau seama când intâlnesc astfel de anomalii in actele 

contabile, nici de complicitate cu patronul care face ce face. Ar putea interveni, eventual, fie teama, fie indiferenta”, 

a subliniat comisarul Florin Sava, precizând, totodata, ca pot fi, in rândul celor prezenti, unii experti contabili care, 

fara voia lor, au devenit victime ale afaceristilor implicati in activitati de spalare de bani. 

 “Probabil, din prea multa ingaduinta nu se vad efectele spalarii banilor, nu reusim sa le constientizam. 

Plecând de la vorba americanilor «Nu ma intreba de unde am facut primul milion», patronul nostru ruleaza in alte 

afaceri milionul, pe care l-a facut cum l-a facut, dar nu se abtine. Si avem destule cazuri când nu s-a oprit la primul 

milion facut ilegal”, a spus Florin Sava, comisar la Brigada de Combatere a Crimei Organizate si a Terorismului. 

 El a mai aratat ca, desi lucreaza de aproape 14 ani la dosare de frauda economico-financiara si de alti sapte 

ani in probleme de spalare de bani, nici lui si nici procurorilor cu care a lucrat nu li s-a aratat vreodata un raport de 

tranzactii suspecte (RTS). In plus, comisarul s-a aratat destul de pesimist fata de viitorul legal al afacerilor, in 

conditiile in care contabilii, din ratiuni necunoscute, nu au sesizat pâna acum deloc elemente de identificare a 

operatiunilor de spalare de bani. 

 “Daca ne manifestam ingaduinta la nesfârsit, o sa vedem afaceri negre, frauduloase, din ce in ce mai mari, 

care vor implica relatii, pentru ca unii ajung in politica, iar de la un anumit nivel, e din ce in ce mai greu sa-i atingi” 

Florin Sava, comisar la Brigada de Combatere a Crimei Organizate si a Terorismului. 
 Mai retinem ca, in cazul intâlnirii, a fost prezentat si un ghid indicat in activitatea de prevenire si combatere a 

spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, aparut in cadrul colectiei “Doctrina si deontologie”, editia a IV-

a, revizuita si adaugita. 

 

 “SPALAREA BANILOR”  IN CONTEXTUL GLOBALIZARII 
 

 Fenomenul spalarii banilor, inca de la aparitia sa in varianta moderna, a dobandit un caracter international, prin 

raspandirea rapida atat a ideii ca pentru a impiedica descoperirea actiunilor  ilicite trebuie sa fie ascunse cat mai 

adanc valorile provenite din asemenea actiuni prin mijloace susceptibile sa le confere o aparenta legala spre a putea fi 

mai usor introduse in circuitul economic fara riscul de a fi descoperite dar si a constatarii ca una dintre cele mai 

eficiente cai de ascundere este spalarea banilor prin intermediul tranzactiilor financiare internationale. 

Profiturile ilicite se spala mai usor daca sunt transferate intr-o moneda straina si sunt readuse sub aceasta forma in 

tara spre a fi fructificate ca sume curate. 

 Aceste operatiuni sunt mult inlesnite in prezent datorita tehnologiei moderne din domeniul mijloacelor de 

comunicatie si al globalizarii sistemelor financiare.  Legaturile stranse intre institutiile financiare si bancare la nivel 

mondial permit infractorilor de pilda sa transfere in cateva secunde,  milioane de dolari dintr-o tara in alta folosind 

calculatorul personal si antenele parabolice de satelit. 

 Continutul international al infractiunii de spalare a banilor este determinat si de prejudiciile mari pe care faptele 

ilicite le aduc economiei mondiale. Datorita pietelor de capital integrate si circulatiei rapide a valorilor, infractorii pot 
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reinvesti aproape imediat banii murdari in afaceri care sa le confere o aparenta de legalitate, iar afluenta valorilor  

ilicite poate influenta negativ schimbul valutar si rata dobanzilor de capital la nivel mondial subminand relatiile 

economice internationale. 

 Aceste consecinte negative se amplifica in conditiile tehnologiei moderne a circulatiei capitalului care este 

nelimitata, intreg sistemul international comercial devenind o unica si imensa piata atat a banilor curati cat si a 

celor murdari, consecinta interconectarii pietelor nationale gratie retelelor moderne de comunicatie, retele care 

functioneaza la nivel planetar. 

 Stransa  legatura dintre pietele de capital nu exclude existenta in cadrul lor a unor zone cu regimuri fiscale 

diferite,  adevarate centre de atractie a capitalurilor si paradisurilor financiare pentru acei care urmaresc sa spele 

banii proveniti din afaceri ilegale. 

 La nivelul societatii romanesti, tranzitia de la economia comunista la economia de piata a ocazionat la 

obtinerea unor conditiii prielnice ptr noi tipuri de infractionalitate,  asa cum este si spalarea banilor,  in marea lor 

majoritate, ca urmare a importurilor de fonduri ilicite, datorita legislatiei lacunare in anumite domenii.   

 Infractiunile patrimoniale clasice sau modalitatii clasice de operare ca de exemplu, jefuirea unei banci sau 

escrocheriile traditionale, au pierdut din interes pentru noii infractori. Ei au constatat ca pot castiga sume de bani 

mult mai mari, cu riscuri mult mai mici, prin utilizarea unor procedee mai sofisticate, ca de exemplu spalarea 

banilor,  obtinerea frauduloasa a unor subventii sau facilitati,  deturnarea de fonduri, fraude fiscale sau fraude 

privind tranzactiile comerciale prin intermediul internetului. 

 Spalarea banilor a fost recunoscuta ca infractiune inca din anul 1920, cand  Al Capone si Bugsy Moran   au 

deschis spalatorii in Chicago pentru a-si spala „banii murdari”.  

 Denumirea sub care este cunoscuta aceasta infractiune in viata juridica si anume „spalarea banilor” nu 

exprima complet diversitatea si complexitatea actelor prin care o persoana isi ia masuri sa dea o aparenta de 

legalitate valorilor obtinute prin infractiune spre a le pune mai usor in circulatie. 

 Notiunea de spalare a banilor presupune existenta unei alte infractiuni generatoare de bani murdari, 

infractiune  primara, deci ea consta din orice act care are legatura cu veniturile provenite din acea infractiune 

primara. 

 Spalarea banilor se mai poate 

defini ca orice actiune de ascundere, 

disimulare, achizitie, posesie, folosire, 

investire, miscare, pastrare sau transfer 

de proprietate, careia legea ii confera, in 

mod expres, statut de infractiune si care 

se refera la castigurile provenite din alte 

infractiuni. 

  Printre persoanele obligate ca, în 

desfăşurarea activităţii lor, să adopte 

măsuri de prevenire a spălării banilor şi 

a finanţării actelor de terorism şi, în 

acest scop, pe bază de risc sa aplice 

măsuri-standard, simplificate sau 

suplimentare, de cunoaştere a clientelei, 

care să le permită identificarea, după 

caz, şi a beneficiarului real se numara 

si : 

      -   auditorii, persoanele fizice şi 
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juridice care acordă consultanţă fiscală sau contabilă; 

      -   notarii publici, avocaţii, expertii contabili şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale. 

    Structurile de conducere ale profesiilor liberale mentionate anterior au obligatia de a desemna printr-un act 

intern, una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 656/2002 şi a regulamentului 

de aplicare a acestuia, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii 

Banilor, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate, de asemenea incheie cu Oficiul protocoale 

de colaborare. 

 Actul intern este comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor poştale, cu confirmare 

de primire. 

 Aceste persoane stabilesc politici şi proceduri adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare şi 

de păstrare a evidenţelor secundare sau operative, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, 

managementul de conformitate şi comunicare pentru a preveni şi a împiedica operaţiunile suspecte de spălarea 

banilor sau finanţarea actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor,  si  răspund pentru 

îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002.  

La o analiza pur juridica a infractiunii de spalare a banilor, avand in vedere complexitatea acesteia, se pot constata 

o varietate de elemente de interes practic. 

 

In continuare voi puncta o serie de situatii, astfel: 

In ceea ce priveste detectarea tranzactiilor suspecte este necesar ca toate categoriile de entităţi raportoare să 

acorde o atenţie sporită anumitor categorii de clienţi cum ar fi: 

- persoanele expuse politic, care prin funcţiile pe care le deţin şi nivelul de decizie la care au acces, pot fi controlate 

şi implicate, în mod direct sau indirect, voluntar sau nu, în procesul de spălare a banilor; 

- organizaţii non-profit care nu sunt supuse supravegherii şi monitorizării de către autorităţi competente;  

- clienţi care nu intră în contact direct cu funcţionarul entităţii,  care se deplasează la distanţe inexplicabil de mari, 

pentru a efectua anumite tranzacţii, acest aspect neavând aparent nici o justificare rezonabilă; 

- clienţi care efectuează transferuri care nu par a avea o motivaţie legală sau economică, care încearcă să-şi 

structureze tranzacţiile pentru a evita atingerea plafonului de raportare; 

- clienţi care derulează tranzacţii implicând sume de bani mult mai mari decât cele pe care le-ar putea obţine din 

sursele/activităţile licite declarate la iniţierea relaţiei de afaceri sau pe parcursul acesteia; 

- clienţi care furnizează documente justificative care par a fi false ori apare suspiciunea că au fost întocmite doar 

pentru a conferi unei tranzacţii un caracter aparent legal; 

- clienţi care efectuează tranzacţii neobişnuit de mari sau frecvente folosind numerarul, mai ales dacă ar fi putut fi 

utilizate alte instrumente de plată; 

- clienţi care recurg la scindarea unor mari sume în numerar, prin efectuarea mai multor operaţiuni sau prin 

folosirea mai multor persoane fizice / juridice interpuse artificial; 

 

In ceea ce priveste indicatorii de anomalie pentru auditori / persoane fizice şi juridice care acordă 

consultanţă fiscală sau contabilă se pot enumera:   

 

- Operaţiuni planificate sau efectuate cu valori clar diferite de cele existente pe piaţă (preţurile înregistrate în 

facturile contabile sunt supraevaluate pentru a justifica circuite financiare suplimentare cu scopul de spălare a 

fondurilor murdare). 

- Contracte ale căror clauze sunt diferite sau anormale faţă de uzanţele comerciale (ex. termene de plată extrem de 

flexibile, absenţa penalizărilor în caz de întârziere a plăţii, împrumuturi date de terţi fără dobândă). 
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- Operaţiuni pentru care clientul solicită implicarea directă a contabilului, în circumstanţe în care situaţia nu o 

impune sau relaţia existentă între acesta şi client nu presupune efectuarea unor astfel de operaţiuni. 

- Operaţiuni care nu par a fi în concordanţă cu scopurile declarate, cum ar fi plata unor facturi emise de terţi care 

nu se numără printre partenerii obişnuiţi ai companiei client sau care nu par a avea un obiect de activitate 

compatibil cu cel menţionat în factură. 

- Operaţiuni contabile menite să tăinuiască sau să camufleze sursele de venit, de exemplu prin supraevaluarea 

bunurilor. 

- Operaţiuni frecvente de cumpărare-cesionare de firme, nejustificate de caracteristicile economice ale părţilor 

interesate sau cedarea de acţiuni sau plăţi către firme ce se realizează prin metode neobişnuite sau prin interpunerea 

unor terţi. 

-  Recurgerea nejustificată la tehnici de fracţionare a plăţii unor facturi prin divizarea valorii în sume mai mici, 

pentru a se evita raportarea ori pentru a nu se ridica suspiciuni (SMURFFING). 

- Implicarea în tranzacţie a unor părţi stabilite în zone avantajoase din punctul de vedere al fiscalităţii sau al 

secretului bancar (paradisuri fiscale). 

- Solicitarea de consultanţă financiar-fiscală de către persoane care aparent doresc să investească sume mari de 

bani, cu justificarea micşorării legale a obligaţiilor fiscale. 

- Creditări frecvente ale societăţii direct cu numerar în casierie, efectuate eventual în baza unor contracte 

îndoielnice. 

- Creditări ale firmei de către persoane situate în jurisdicţii off-shore, mai ales atunci când ponderea acestora este 

mai mare decât valoarea celorlalte creditări externe. 

- Înregistrări multiple în contul 455 în cazul în care situaţia financiară a firmei nu pare să aibă nevoie de 

împrumuturi din surse externe. În cazul în care creditorul societăţii este localizat într-o zonă off-shore, gradul de 

suspiciune creşte. 

- Plăţi de mare valoare efectuate către furnizori, pentru care contabilul suspectează că nu există marfa aferentă 

înregistrărilor. 

- Operaţiuni externe de valori asemănătoare înregistrate contabil ca încasări clienţi şi plăţi furnizori, având ca 

obiect furnizarea de servicii, în cazul în care firma nu prestează în mod normal serviciile respective sau nu pare a 

avea nevoie de serviciile furnizate de partenerul extern. În cazul în care partenerul extern este situat într-un paradis 

fiscal, gradul de suspiciune creşte. 

- Reticenţă în a furniza informaţii complete referitoare la identitatea persoanelor fizice şi/sau juridice implicate. 

- Furnizarea de informaţii false în legătură cu identitatea persoanelor fizice şi/sau juridice implicate. 

 

In ceea ce priveste indicatorii de anomalie pentru notari publici, avocati si alte persoane care exercita 

profesii juridice liberale se pot enumera:   

 

- clienţi care îşi derulează afacerile în circumstanţe neobişnuite sau solicită servicii în astfel de condiţii; 

- solicitarea de către client a unor servicii având ca scop ascunderea beneficiarului real, pentru ca acesta să nu poată 

fi identificat de autorităţile competente; 

- clienţi care au săvârşit infracţiuni generatoare de fonduri ilicite şi care solicită preluarea sau administrarea 

afacerilor lor; 

- clienţi care îşi modifică instrucţiunile fără o explicaţie rezonabilă; 

- clienţi care dispun de proprietăţi sau sume de bani a căror provenienţă nu poate fi legal justificată şi solicită 

identificarea unor modalităţi de ascundere a acestora de autorităţile competente; 
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- evitarea de către client, în mod nejustificat, a întocmirii 

sau perfectării de operaţiuni în nume propriu, solicitând 

în acest sens serviciile liber-profesionistului; 

- solicitarea clientului ca liber-profesionistul să-i 

intermedieze sau să-l reprezinte în tranzacţii financiare 

sau imobiliare ce nu par a avea o justificare economică 

sau legală; 

- solicitarea de către client a unor servicii ce nu par a fi în 

concordanţă cu profilul acestuia; 

- efectuarea de către client a unor operaţiuni ce par a avea 

o justificare fictivă sau care implică interpunerea 

nejustificată a unor terţe persoane; 

- intervenţia unui liber-profesionist nu pare a fi necesară; 

- transferul succesiv al dreptului de proprietate asupra 

unor imobile între mai multe persoane, într-o perioadă 

neobişnuit de scurtă de timp; 

- plata onorariilor este efectuată de o terţă persoană, care nu pare a avea vreo legătură cu clientul. 

 Avand in vedere acesti indicatori de anomalii prezentati,  persoanele care constată că o operaţiune sau mai 

multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui 

client ori pentru tipul operaţiunii în cauză, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă există suspiciuni că abaterile de la 

normalitate au ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism. 

 Astfel, contabilul are oblig de a raporta, de a institui rapoartele de evidenta a acestor sesizari, urmarindu-se 

in acest sens respectarea prevederilor Directivei 60 a Parlamentului European, legislatia nationala asigurand 

adaptarea la aceste prevederi, iar materialul necesar de intocmit in aceasta directie urmand sa fie pus la dispozitie 

prin Anexele atasate.  

 

Raport al actiunii 
 In data de 04 decembrie 2013, ora 11.00 în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s

-a desfăşurat Masa rotunda cu tema: „Prevenirea si combaterea spalarii banilor", la care a participat dl. Marcel 

Bulinschi – Presedinte Consiliu Filiala CECCAR Bacau, dl. Constantin Păstrăv - Director executiv,   d-l Auditor de 

calitate al filialei – Mihai Schiopu şi reprezentanti ai organismelor implicate in combaterea acestui fenomen – Prim 

Procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau, Adrian Majeri, Comisarul sef Andrei Ioan de la serviciul de 

Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau si Comisarul Florin Sava, din partea 

Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si a Terorismului, precum si directori de banci interesati de 

mecanismele prin care pot fi detectate tranzactiile ce pot fi suspectate ca ar ascunde activitati ilegale in domeniul 

financiar. 

 Organizatori:  

 C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacau 

Participanti la eveniment: 

 32 membri ai filialei - experti contabili 

Mediatizarea evenimentului  s-a facut prin e-mail-uri transmise membrilor  

 In deschiderea mesei rotunde dl. Preşedinte Bulinschi Marcel a reliefat faptul ca oricare reprezentant legal al 

societatilor comerciale trebuie sa respecte legea, actele normative fiind facute de legiuitor, depinzand si de modul 

in care profesionistul contabil stie sa prezinte acest fenomen. La randul lor, reprezentantii institutiilor implicate in 

combaterea acestor activitati ilegale au remarcat neobisnuitul situatiei de la nivelul judetului, unde, de ani de zile, 
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nu s-a raportat nici un caz de spalare de bani. Membrii CECCAR nu pot fi acuzati de nepricepere, nici de 

complicitate cu patronul. Comisarul Florin Sava a subliniat faptul ca pot fi in randul celor prezenti, unii experti 

contabili care, fara voia lor, au devenit victime ale afaceristilor implicati in activitati de spalare de bani. 

 D-l Florin Sava a mai aratat ca desi lucreaza de 14 ani la dosare de frauda economico-financiara si de alti 7 

ani in probleme de spalare de bani, nici lui si nici procurorilor cu care a lucrat nu li s-a aratat un raport de tranzactii 

suspecte ( RTS ), aratandu-se destul de pesimist fata de viitorul legal al afacerilor, in conditiile in care contabilii, 

din ratiuni necunoscute, nu au sesizat elemente de identificare a operatiunilor de spalare de bani, iar daca ne 

manifestam ,,ingaduinta’’ la nesfarsit, o sa vedem afaceri negre, frauduloase, din ce in ce mai mari, care vor 

implica relatii, pentru ca unii ajung in politica, iar de la un anumit nivel, e din ce in ce mai greu sa-i ,,atingi’’. 

 Mai amintim faptul ca in cazul intalnirii d-l director executiv Constantin Pastrav a prezentat ,,Ghidul de 

prevenire si combatere a spalarii banilor’’  aparut in cadrul colectiei ,,Doctrina si deontologie profesionala’’ editia - 

IV revizuita si adaugita cate un exemplar din acesta  fiind distribuite drept ,,suvenir’’ invitatilor – specialisti,  

participant  la masa rotunda. 

 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

 În acest an la fel ca si in anii precedenţi la sediul 

filialei Bihor, zilnic se intrunesc  membrii, stagiarii, si 

alte persoane interesate de dezvoltarea cunostintelor 

profesionale. Astfel, luna ianuarie a debutat cu : 

 Patru seminarii cu tema”Noutăţi contabile şi fiscale 

aplicabile de la 1 ianuarie 2014”. la care au 

participant  287 de persoane; În cadrul seminariilor 

alături de specialisti din finante, practicieni din 

piata serviciilor contabile si fiscale au dezbatut 

modificarile legislative aplicabile din 2014 precum 

si problemele generate de legislatia fiscala in 

vigoare 

 Trei cursuri din cadrul Programului de dezvotare 

profesionala continua la care au participat  peste 

150 profesionisti contabili: 

 Cursul “Lucrarile de închidere a exerciţiului financiar”,  moderat de ec.Bochis Leonica, ec.Berce 

Magdalena şi ec. Susa Valerian Pavel  

 Cursul “Standarde Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS)” , lector de prof.univ.dr.Cristian 

Râpcencu; 

 Cursul “Înţelegerea şi aplicarea Standardelor profesionale emise de Corp”, lector Bochis Leonica; 

Cursurile au fost primite cu interes de către membri, iar lectorii prin maniera interactiva şi 

neconvenţionala de abordare a cursului au obtinut feed-back-uri excelente. 
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 În data de 10 ianurie 2014  în sala de curs “Eremia 

Bologa”, dl. Susa Valerian Pavel a prezidat Adunarea 

Festivă organizată cu ocazia depunerii  “Juramântului”  

la intrare in profesie de către cei 67 de absolvenţi ai 

examenului de aptitudini sesiunea 17 şi 24 noiembrie 

2013 din judeţul nostru. 

 În discursurile rostite cu această ocazie s-a subliniat 

importanţa profesioniştilor contabili, rolul experţilor contabili 

şi al contabililor autorizaţi pentru dezvoltarea economiei, 

pentru apărarea interesului public, precum şi rolul social al 

acestora, rolul organismului, C.E.C.C.A.R., pentru sprijinirea 

membrilor în ceea ce priveşte educaţia, etica şi controlul de 

calitate - comandamentele fundamentale ale profesiei. 

 Alături de preşedintele filialei, ec. Susa Valerian Pavel, directorul executiv, ec. Leonica Bochiş, preşedintele 

Comisiei de disciplină, ec Stoica Cristian Radu, membrii Consiliului filialei, reprezentanţi ai presei locale, 

insoţitorii noilor  profesionişti contabili  şi alţi invitaţi la ceremonie, cu emoţie şi încântare s-a rostit jurământul: 

  

 „Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi ale Codului 

privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, să păstrez secretul 

profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil/

contabil autorizat.” 

 

Gratulări noilor profesionişti contabili, membri ai filialei CECCAR Bihor! 
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FILIALA CECCAR CARAS-SEVERIN 
 

 Prima luna din an este, in esenta, rezervata primirii Rapoartelor de activitate completate de membri.  

 Este luna in care membrii se hotarasc daca activitatea lor se va desfasura in continuare sub egida CECCAR, 

luna in care isi fac bilantul incasarilor din serviciile prestate, isi programeaza pregatirea profesionala. 

 Este luna in care avem ocazia sa discutam cu fiecare membru, sa le ascultam pasurile, sa le transmitem 

informatii privind organismul profesional. 

 Filiala a organizat un curs pe domeniul Evaluare in care, pe linga tema de baza s-au prezentat notiuni de 

gestiunea unui cabinet si doctrina profesionala. Au participat membrii care au solicitat viza pe anul 2014 si nu 

aveau pregatirea profesionala efectuata. 

 Noutatile in domeniul fiscal au fost prezentate de d-na Duma Codruta, consilier superior in cadrul 

compartimentului servicii pentru contribuabili din Administratia judeteana a finantelor publice Caras-Severin,  cu 

ocazia intilnirii de lucru organizate de filiala si la care membrii nostri raspund cu mare placere. 

FILIALA CECCAR GORJ 

 

Expertizele contabile judiciare şi beneficiarii acestora -  aspecte practice privind 

procedurile de lucru 
 

 Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în data de 29 ianuarie 2014 în sala de curs a filialei o întâlnire de lucru 

cu tema ,,Expertizele contabile judiciare şi beneficiarii acestora - aspecte practice privind procedurile de lucru”.  

Această întâlnire a fost iniţiată de conducerea filialei împreună cu auditorul de calitate, iar ca invitaţi au participat 

reprezentanţi ai Tribunalului Judeţean şi I.P.J. Gorj, fiind prezenţi în sală pentru discuţii: doamna preşedinte a secţiei 

conflicte de muncă magistrat Rădoi Luminiţa, reprezentantul Biroului Local de Expertize Judiciare – dl. Bârhoată 

Gheorghe, domnul comisar Vasile Marius din partea I.P.J. Gorj - serviciul investigarea fraudelor, preşedintele 

filialei dl. prof. univ. dr. Holt Gheorghe, preşedintele filialei nou ales pentru mandatul 2014 - 2018 doamna Somnea 

Mariana, directorul executiv şi auditorul de calitate din cadrul filialei. 

 La această acţiune au participat aproximativ 50 de experţi contabili, înscrişi în GEJ, disponibili pentru 

efectuarea expertizelor contabile judiciare pe anul 2014. 

 Scopul întâlnirii l-a reprezentat identificarea unor noi disfuncţionalităţi în relaţiile profesionale şi 

administrative între instanţele de judecată, biroul local de expertiză, I.P.J. şi experţi, în scopul îmbunătăţirii 

activităţii de judecată în ceea ce priveşte administrarea probei cu expertiză. 
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 Principalele probleme dezbătute au fost legate de termenul 

de realizare al expertizelor contabile, de modul în care sunt 

concepute obiectivele expertizelor, care nu totdeauna sunt expuse 

clar şi concis în încheierea de şedinţă, astfel încât să nu 

depăşească limita competenţei drepturilor şi obligaţiilor 

expertului contabil. Alte probleme au fost legate de modul în care 

se aplică regulile procedurale în materie, de modul de selecţie al 

experţilor în instanţă, dar şi de modalitatea de selectare pentru 

întocmirea de expertize de către consultanţii fiscali. 

 Un alt subiect al discuţiilor a fost modul de stabilire al 

onorariilor pentru plata expertizelor care să fie astfel stabilite în 

concordanţă cu complexitatea lucrării a volumului de muncă 

necesar pentru întocmirea expertizei şi întârzierile cu privire la primirea acestor onorarii de către experţii contabili, 

chiar şi după un an de zile faţă de data depunerii raportului de expertiză.  

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

filiala C.E.C.C.A.R. este bună, însă plata cu întârziere a onorariului se datoreaza faptului că finanţările se fac de la 

bugetul statului, de aceea nu se pot plăti imediat după depunerea lucrării. 

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

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

aceste solicitări, să fundamenteze concluziile rapoartelor de expertiză. În ceea ce priveşte întocmirea raportului de 

expertiză contabilă, s-a insistat ca experţii contabili să răspundă numai la obiectivele sau problemele indicate în 

actul prin care s-a dispus efectuarea ei şi numai pentru perioada stabilită.  

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

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

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

numai în baza listei actualizate transmise de C.E.C.C.A.R. anual la Justiţie, afişarea acestei liste la uşa sălii de 

şedinţe şi evitarea încărcării prea mari a unor experţi. 

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

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

profesionale şi implicit constituie abatere disciplinară. 

 Experţii contabili au fost mulţumiţi de discuţiile purtate constructiv au apreciat faptul că sunt bine venite 

organizarea unor astfel de acţiuni, unde pot clarifica problemele intalnite în activităţile judiciare. 

  

Jurământul absolvenţilor examenului de aptitudini din sesiunea noiembrie 2013 
 În data de 29 ianuarie 2014 a avut loc ceremonia depunerii jurământului faţă de Corp de către noii  membrii ai 

Filialei C.E.C.C.A.R. Gorj, absolvenţi ai examenului de aptitudini - sesiunea noiembrie 2013. Cu emoţie, în 

prezenţa conducerii filialei, viitorii profesionişti au jurat să respecte legile ţării, reglementările Corpului şi Codul 

etic naţional al profesionistului contabil.  

 Manifestarea a constituit pentru participanţi un moment de încărcătură emoţională şi satisfacţie, fiind 

organizată în sala de curs a filialei. Cu această ocazie au luat cuvântul Preşedintele Consiliului Filialei Gorj, domnul 

prof. univ. dr. Holt Gheorghe, doamna Somnea Maria Mariana- preşedintele ales al filialei pentru mandatul 2014 – 

2018, directorul executiv al filialei doamna Bondoc Anuţa şi auditorul de calitate al filialei doamna Cîmpeanu 

Elena, fiecare adresând absolvenţilor felicitări pentru rezultatele obţinute şi un Bun venit în marea familie a 

profesioniştilor contabili – membrii C.E.C.C.A.R., urându-le succes în activitatea pe care o vor desfăşura. Domnul 
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preşedinte Holt Gheorghe a reamintit rolul profesionistului contabil în contextul economiei în general şi în cel actual 

cu precădere acela de sprijin pentru întreprinzători. Domnia sa a trecut în revistă principiile profesionale care trebuie 

să ghideze activitatea experţilor contabili. Le-a prezentat pe scurt normele privind unele măsuri pentru dezvoltarea 

profesiei, încurajând formele superioare de exercitare a acesteia prin participarea la asociere în grupuri sau 

holdinguri, încurajând participarea în continuare  la cursurile organizate în cadrul Programului naţional de 

dezvoltare profesională. Doamna director Bondoc Anuţa le-a urat absolvenţilor să aibă un parcurs profesional plin 

de satisfacţii, şi-a exprimat convingerea că noua generaţie se va dovedi demnă de înaintaşii săi şi că vor consolida 

bune relaţii de colaborare cu toate instituţiile, în special cu cele ale statului. A trecut în revistă prevederile de 

menţinere a drepturilor dobândite de către aceştia şi le-a vorbit despre cât de important este efortul concentrat de a 

menţine fondul necesar de studii şi de experienţă pentru desfăşurarea activităţii de contabil profesionist. Doamna 

auditor Cîmpeanu Elena le-a vorbit despre normele profesionale şi despre respectarea principiilor etice necesare 

pentru desfăşurarea misiunii în conformitate cu standardele profesionale şi cerinţele legale. Le-a amintit acestora 

despre faptul că trebuie să emită rapoarte adecvate în circumstanţele date, să înţeleagă obiectivele activităţii 

desfăşurate să se documenteze adecvat şi să respecte perioadele şi termenele date, pentru a da calitate muncii 

prestate şi rezultatul scontat. Doamna Somnea Mariana le-a comunicat că odată cu dobândirea calităţii de expert 

contabil trebuie să trateze comportamentul etic şi calitatea serviciilor drept principale priorităţi. Şi-a arătat 

disponibilitatea faţă de aceştia pentru consultaţii, bazându-se pe experienţa, cunoştinţele, competenţele dumnea-ei 

acumulate de-alungul anilor, insistând în vederea reducerii riscurilor de erori şi îmbunătăţirea calităţii modului de 

îndeplinire a misiunilor.  

 Ceremonia s-a încheiat cu felicitări transmise noilor experţi contabili,  li s-au înmânat carnetele de expert 

contabil şi transmis urarea de ,,Bun venit" în marea familie a profesioniştilor contabili gorjeni. 

 

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

Întrunirea lunară cu membrii din data de 17.01.2014  

În data de 17 ianuarie 2014, a avut loc întâlnirea lunară cu membrii C.E.C.C.A.R. filiala Harghita, locaţia 

sala de curs a C.E.C.C.A.R., ,,George Bariţiu ’’. La această întâlnire au participat  38 membri ai filialei.  
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D-na director executiv Popa Aved 

Marta Csilla a făcut o informare asupra 

evenimentelor mai importante ale profesiei 

din anul care s-a încheiat. A prezentat 

membrilor Normele 1500/2009 privind 

evidenţa şi gestionarea membrilor arătând 

că acţiunea de acordare a vizei anuale 

pentru exercitarea profesiei persoanelor 

juridice si fizice se desfăşoară până la 

31.01.2013. Viza se acordă dacă sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

depunerea Raportului Anual de Activitate 

însoţit de un extras din balanţa conturilor 

care cuprinde situaţia veniturilor realizate 

în anul precedent, achitarea cotizaţiei 

variabile pentru anul precedent şi jumătate 

din cotizaţia fixă a anului în curs. 

A subliniat faptul că parafele cu viza 2014 se eliberează doar personal şi numai celor care achită integral 

cotizaţia fixă pe anul în curs.  

Deasemenea a  reamintit membrilor că în data de 28 februarie 2014, -ora 13, la sediul filialei CECCAR, va 

avea loc Adunarea Generală a filialei Harghita. 

În continuare au fost prezentate de d-na director executiv Popa Aved Marta Csilla 21 acte legislative apărute în 

perioada 09.12.2013- 09.01.2014.  

             D-na Ferenţ Ana preşedintele ales pentru mandatul 2014-2018 a prezentat un material cu tema Noutăţi 

privind TVA la încasare reglementată prin O.U.G. nr. 111/2013. A făcut referire la  faptul că sistemul de TVA la 

încasare devine opţional începând cu 01 ianuarie 2014.   În plus, s-a abrogat obligaţia colectării TVA la 90 zile 

pentru facturile de livrări de bunuri/prestări de servicii în cadrul sistemului de TVA la încasare, situaţie ce pâna 

acum era considerată de specialişti ca fiind încălcarea principiului neutralităţii TVA.  Actul normativ introduce şi 

măsuri tranzitorii pentru ieşirea din sistemul de TVA la încasare pentru cine doreşte acest fapt sau aplicarea 

sistemului pentru cine doreşte să îl utilizeze. 

D-ul preşedinte Kanyaro Ivan a prezentat un material cu tema Contractele în noul Cod Civil-elemente de 

noutate. 

Au urmat dezbateri pe marginea materialelor prezentate. 

 

Participarea la întâlnirea Consiliului Consultativ Tripartit  
 

În data de 30 ianuarie 2014, în calitate de membru reprezentant CECCAR. filiala Harghita, d-ul preşedinte 

Kanyaro Ivan a participat  la şedinţa Consiliului Consultativ Tripartit la sediul ITM Harghita.Tema abordată a fost „ 

Analiza activităţii din anul 2013 şi aprobarea planului de activitate pe anul 2014”. 
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FILIALA CECCAR ILFOV 

 
 In data de 4 feb 2014 au avut loc lucrarile Adunarii generale de dare de seama si alegeri in cadrul filialei 

CECCAR judet Ilfov. Adunarea generala s-a dovedit a fi o motivatie deosebit de puternica dat fiind participarea 

masiva  inregistrata.O data cu depasirea cifrei de 500 de membri, vechile locatii de desfasurare a adunarilor generale 

au devenit neincapatoare. Membrii Corpului prezenti s-au bucurat de alocutiunea delegatului Consiliului Superior, 

dl prof univ.Mihai Ristea. Adunarea generala a fost condusa de dna presedinte expert contabil Maria Constantin care 

a supus aprobarii toate documentele si activitatile prevazute in ordinea de zi. In final membrii filialei au aprobat in 

unanimitate Raportul Consiliului filialei, Raportul cenzorului asupra activitatii filialei la 31 dec 2014, Raportul 

Comisiei de Disciplina pe anul trecut, Planul de activitate pentru anul curent, Executia BVC pe anul trecut la 31 dec 

2013 si proiectul BVC pentru anul 2014. Deasemenea au fost supuse aprobarii Adunarii generale Lista cabinetelor 

pentru auditare in 2015 si propunerile pentru persoanele invitate la Conferinta Nationala din 2014. Au urmat 

alegerile pentru membrii titulari si supleanti din Consiliul filialei si din Comisia de Disciplina precum si alegerea 

Cenzorului. Putem spune ca a fost unul din evenimentele care au solicitat intens capacitatea de organizare a 

executivului incepand de la mediatizare pana la propozitia finala a dnei presedinte: “declaram inchise lucrarile 

Adunarii generale de dare de seama si alegeri din 4 februarie 2014” 

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
 

Medalii si distinctii oferite de conducerea Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din 

Arad   

 
 În data de 20 ianuarie, in Aula Filialei din Baia Mare a Universitatii de Vest „Vasile Goldis” din Arad a avut 

loc decernarea din partea Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a unor medalii jubiliare şi a 

brevetelor de purtător, cu ocazia împlinirii a 95 de ani de la Marea Unire. Cu aceasta ocazie au fost recompensati 

cu cate o medalie jubiliara si un brevet la purtator un numar de noua reprezentanti ai autoritatilor judetene si locale 

si ai mai multor institutii din judet. 
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 Inmanarea distinctiilor s-a facut de catre prof. univ. dr. Ardelean Aurel – Rector fondator al Universităţii de 

Vest „Vasile Goldiş” din Arad care si-a exprimat bucuria de a se afla in mijlocul universitarilor baimareni. 

La acest eveniment au participat, pe langa reprezentantii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad si ai Filialei 

Baia Mare, Rohian Anton – Prefectul judeţului Maramureş, Cherecheş Cătălin – Primarul municipiului Baia Mare, 

Ardelean Delia - Inspector şcolar general adjunct Inspectoratul Scolar Judetean Maramureş, Gheorghe Marcaş – 

Preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, profesori universitari, studenţi şi reprezentanţi ai mai multor 

instituţii din judeţ. Din partea Filialei CECCAR Maramures a participat presedintele filialei conf. univ. dr. Cucosel 

Constantin. 

 

 Pe lista persoanelor care au primit distinctii din partea Universitatii de Vest “Vasile Goldis” au fost: 

presedintele Consiliului Judetean Maramures, Zamfir Ciceu, arhiepiscopul ortodox al Maramuresului si Satmarului, 

IPS Iustinian Chira, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului, PS Iustin Sigheteanul, 

inspectorul scolar general Ana Maria Moldovan, inspectorul scolar general adjunct Delia Ardelean, directorul 

Bibliotecii Judetene „Petre Dulfu” din Baia Mare, Teodor Ardelean si presedintele Camerei de Comert si Industrie 

Maramures, Gheorghe Marcas. 

  

Întâlnire cu beneficiarii serviciilor de expertiză contabilă judiciară 
 

 Preşedintele filialei a realizat în data de 14 ianuarie, la sediul Tribunalului Maramureş - Sectia I Civila,  o 

întâlnire de lucru cu d-na Ciucă Viorica – Preşedinte al  Tribunalului Judeţean Maramureş, Secţia I Civilă, ocazie cu 

care au fost discutate aspecte privind  efectuarea şi decontarea expertizelor contabile judiciare ridicate de mebrii 

GEJ din cadrul filialei. 
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Acţiuni desfăşurate în luna ianuarie 2014 
 

- Consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor 

primite de la aparatul central 

- Conducerea lucrărilor Biroului Permanent al Consiliului filialei, 

la care s-au analizat şi discutat materialele ce urmează a fi 

prezentate în Adunarea Generală a filialei din luna februarie 2014, 

adresa CECCAR nr. 370/10.01.2014 referitoare la pregătirea şi 

desfăşurarea adunării generale şi probleme curente ale filialei 

- Întocmirea Raportului privind activitatea desfăşurată de Consiliul 

Filialei Maramureş a CECCAR pe anul 2013 

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

specialitate  

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

- Organizarea împreună cu organele executive a măsurilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării generale 

din luna februarie 2014 

- Pregătirea de materiale pentru publicare în presa locală şi centrală 

- Asigurarea împreună cu organele executive a măsurilor necesare pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei 

pentru anul 2014 

 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 
 

 În data de 16.01.2014  a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţi ai DGFP Mehedinţi şi membrii 

CECCAR, în cadrul căreia au fost discutate modificările legislative aduse Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, în 

perioada septembrie-decembrie 2013. 

 Din partea DGFP Mehedinţi au participat următorii: 

 domnul Iriza Sever - şef serviciu metodologie în cadrul Administraţiei; 

 domnul Doandeş Bogdan – consilier asistenţă contribuabili. 

 Din partea filialei Mehedinţi a participat domnul Ştiucă Florin – preşedintele filialei, doamna Moţ Monica – 

directorul executiv al filialei, d-na Filip Mirela-auditor de calitate, domnul Dumitrescu Serju - şef birou stagiu şi 

dezvoltare profesională continuă şi un număr de   60 membri. 

            Scopul acestor întâlniri este acela de a informa corect şi la timp membrii cu ultimele noutăţi care privesc 

activitatea acestora, de a primi în timp util şi de la persoane calificate precizări de aplicare a modificărilor 

legislative, de a nu fi puşi în situaţia de a face greşeli de interpretare a legilor. Au fost analizate: 

 OUG 88/18.09.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.593/ 20.09.2013; 

 OUG 102/14.11.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.703/ 15.11.2013; 

 OUG 111/14.11.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.809/ 19.12.2013; 

 Printre noutățile aduse de actele normative amintim:  

 introducerea contribuţiei de asigurări de sănătate pentru veniturile obşinute din cedarea folosinţei bunurilor; 

 introducerea impozitului pe constructii; 

 posibilitatea trecerii de la aplicarea obligatorie la aplicarea opţională a sistemul  TVA la încasare în cazul 

persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România şi a căror cifră de afaceri nu a depăşit 

plafonul de 2.250.000 lei; 
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 renunţarea la termenul de 90 zile pentru colectarea TVA în cazul contribuabililor care aplica sistemul TVA la 

încasare, colectarea TVA fiind făcută la data încasării facturii;  

Membrii prezenţi la întâlnire au fost mulţumiţi de informaţiile primite, de condiţiile organizatorice şi de faptul 

că filiala vine în întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

 în data de 20.01.2014 prin email s-a transmis membrilor CECCAR din filiala Mehedinti mesajul „Alerte 

contabile” care a cuprins modificările legislative privind: 

 obligaţiile declarative ce trebuie depuse la fisc cu termen în luna ianuarie 2014: 

 Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 

impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca 

perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, 

formular 092, conform OMFP 1165/2009; 
 Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, 

asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, privind persoanele 

juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii 

plafonului legal de scutire, conform OMF 262/2007, modificat şi completat; 

 Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea 

aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096, Se 

depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu 

perioadă fiscală luna care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. 

Conform  art. 152 alin. (7) din Cod Fiscal şi OPANAF nr. 1.768/2012; 

 Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, formular 

097. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru 

notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu 

privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art. 134^2 şi art. 

156^3 alin. (11) şi alin. (12) din Codul Fiscal coroborat cu prevederile OPANAF nr. 

3.884/24.12.2013; 

 Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial 

pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului IV 2013, 

formular 100, conform  OPANAF nr. 1.950/2012;  

 cotele de contribuţii de asigurări sociale pentru angajat şi angajator, publicate în Legea nr. 

340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 conform Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 776/12.12.2013; 

 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit la 850 lei/luna începând cu 1 ianuarie 

2014 si 900lei/lună începând cu data de 01.07.2014, conform H.G. 871/2013, publicată în 
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Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703/2013. 

 OMFP 1.898/2013, prin care au fost modificate şi completate Reglementările contabile conforme 

cu directivele europene, aprobate prin O.M.F.P.  3.055/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 727/26.11.2013. 

 în data de 30.01.2014 a avut loc la sediul filialei întâlnirea pentru depunerea jurământului de către experţii 

contabili care au promovat examenul de aptitudini în anul 2013, momentul fiind încărcat de emoţie atât pentru 

noii experţi contabili cât şi pentru participanţii din cadrul filialei CECCAR Mehedinti; 

 în data de 31 ianuarie au avut loc următoarele întâlniri: 

 directorul executiv al filialei, Monica Moţ s-a întâlnit cu reprezentanţii administraţiei locale, prin 

preşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, d-l Adrian Duicu, primarul municipiului Drobeta 

Turnu Severin, d-l Constantin Gherghe, viceprimarul  municipiului Drobeta Turnu Severin, d-l 

Marius Screciu  şi un număr de 30 agenţi economici, problema principală abordată fiind cea a 

locurilor de muncă din judeţul Mehedinţi. 

 la sediul filialei a avut loc întâlnirea cu membrii experţi contabili din cadrul filialei privind cursul 

pentru deontologia şi doctrina profesională. Cursul a fost susţinut de către doamna Moţ Monica 

Felicia, directorul executiv al filialei. 

 cu membrii stagiari înscrişi în  anul 1 în cadrul filialei pentru a li se explica în ce constă stagiul şi 

care este structura acestuia pe parcursul celor 3 ani de pregătire profesională. În continuare 

stagiarii au fost supuşi unui test scris conţinând 10 întrebări, tematica abordată conţinând întrebări 

din: fiscalitate, evaluare, contabilitate, doctrină şi deontologie profesională. La finalul întâlnirii au 

fost înmânate livretele de stagiu şi  certificatele de promovare a examenului de admitere la stagiu.  

 

FILIALA CECCAR MURES 
 

 In data de 29 ianuarie 2014 la nivelul filialei Mures s-a organizat 

un Seminar de fiscalitate (fara plata): locul de desfasurare Aula 

FSEJA din cadrul Universitatii Petru Maior, cu participarea a 172 de 

membrii. Tematica aleasa „Modificarile aduse la Codul fiscal prin 

prisma TVA; probleme privitoare la calculul impozitului pe profit 

pentru anul fiscal 2013”. Moderator: Prof. Univ dr. Neag Ramona; 

 Invitat: Lector CECCAR – pe disciplina Fiscalitate – ec.Tinca 

Mihaela  Cristina. 

 In cadrul acestei intalniri directorul executiv al filialei a 

prezentat informatii utile de interes membrii- comunicate de  Aparatul 

central, s-au ridicat unele probleme legate de exercitarea profesiei 

contabile, s-au prezentat spre valorificare publicatiile aflate in stocul 

filialei.  

 

FILIALA CECCAR SALAJ 
 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – Filiala SALAJ  in data de 8 ianuarie a 

organizat întâlnirea lunară cu experţii contabili  şi contabilii autorizaţi privind unele speţe apărute în contabilitate şi 

fiscalitate cu preponderenţă pe modificările fiscale si contabile apărute în ultima perioada cu aplicare de la 
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01.01.2014 dar si cele referitoare la închiderea exerciţiului financiar 2013. 

De asemenea, in data de 12 ianuarie la sediul ITM Sălaj a avut loc o întîlnire între d-na director executiv 

Filiala Sălaj CECCAR Breban Ludovica şi d-na inspector şef ITM Nemeş Luminiţa rivitoare la continuarea 

strategiilor cuprinse în protocolul încheiat dinte cele două instituţii şi la demararea acţiunilor pentru anul 2014. 

La Administraţia Finanţelor Publice Sălaj în data de 22 ianuarie 2014 a avut loc întâlnirea dintre dl. 

Preşedinte Alexandru Tamba şi dl. Racolţa Cristian şef serviciu ANAF pe probleme de fiscalitate. În data de 28 

ianuarie 2014 a avut loc la sediul filialei o întâlnire cu stagiarii anului I EC care au fost admişi pe baza masteratului 

de specialitate absolvit,  în vederea pregătirii acestora pentru examenele de diferenţă la disciplinele doctrină şi 

deontologie profesională, contabilitate, expertiză contabilă şi evaluare. 

În data de 23 ianuarie 2014 dl.preşedinte Tamba Alexandru a participat în calitate de invitat la emisiunea 

”Economica” a postului local Regio TV. 

De asemenea, pe tot parcursul lunii ianuarie a avut loc o comunicare permanentă cu membrii filialei precum 

şi cu organelle alese şi executive ale filialei. Totodată s-a avut în vedere şi pregătirea Adunării Generale din data de 

19 februarie 2014.  

 

FILIALA CECCAR TULCEA 
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Noul An a început pentru profesionistii contabili din județul Tulcea cu mari frământări legate 

de  modificările legislative aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală. Modificările aduse Codului fiscal 

prin O.U.G. nr. 102/14 noiembrie 2013 au fost amplu dezbătute cu membrii filialei în cadrul întâlnirii lunare de 

lucru din data de 09 ianuarie 2014, după cum urmează: 

 impozitul pe construcţiile speciale prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcţiilor existente in 

patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie 2013. Construcţiile pentru care se va plăti acest impozit 

sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a 

mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.2139/2004. Astfel, impozitul va fi aplicat pentru 

construcţii precum centrale hidroelectrice, staţii si posturi de transformare, piste şi platforme, sonde de ţiţei, 

gaze şi sare, rampe de încarcare – descarcare, coşuri de fum si turnuri de răcire, baraje, jgheaburi pentru 

piscicultură, infrastructura din transportul feroviar, alei, străzi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare 

(trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje), etc. 

 precizări suplimentare privind veniturile neimpozabile. Astfel vor fi neimpozabile la calculul 

impozitului pe profit veniturile din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România 

are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, câştigurile de capital realizate de contribuabili din 

vânzarea/cesionarea titlurilor de participare şi veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea 

unei alte persoane juridice, toate în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, 

minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. 

 schimbarea anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit art. 

27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 regimul fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea: reportarea sumelor care rămân nededuse în anul 

fiscal, se face în limita minimă care se scade din impozitul pe profit (3 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai 

mult de 20% din impozitul pe profit), în următorii 7 ani consecutivi; 

 impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: Nu mai aplică sistemul de impozitare pe veniturile 

microîntreprinderilor contribuabilii care realizează venituri din consultanţă şi management dacă ponderea 

veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20% şi se elimină din baza de 

impunere veniturile reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate ulterior 

facturării. 

 În ceea ce privește impozitul pe venit: 

 acordarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la 

persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu 

profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care 

venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei 

dobânzii pentru împrumuturile în valută; 

 crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii 

aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în Romania sau într-un alt stat 

membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a 

legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială 

în care Romania este parte. 
 posibilitatea de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul 

veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură. 

 implificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din 

patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a 

determina venitul net din arendă în sistem real. 
 neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi 
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leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de 

contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri 

neimpozabile din activităţi agricole. 

 În domeniul taxei pe valoarea adăugată, se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu 

se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea 

sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător. Totodată, rambursările de TVA către persoanele 

impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub 

rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege.  

 O  problemă extrem de importantă care preocupă experții contabili și, care practic, s-a transformat într

-o nemulțumire generală o constituie intrarea in vigoare a art. 83, alin. 5 din Codul de procedură fiscală, 

conform căruia declarația anuală privind impozitul pe profit trebuie certificată de către un consultant fiscal 

începând cu data de 01 ianuarie 2014. 

 

FILIALA CECCAR VALCEA 
 

 Continuand sirul intalnirilor lunare si anul 2014, marti 28 ianuarie in sala de cursuri de la sediul filialei, a avut 

loc intalnirea de lucru a expertilor contabili si contabililor autorizati cu specialiștii din cadrul DGFP Valcea, 

organizata de conducerea filialei cu participarea auditorului de calitate.  

 In prezenta a 48 de membri s-au purtat discutii profesioniste cu privire la obligatiile declarative ale agentilor 

economici, cu termene de depunere in luna februarie. 

 Au fost prezentate de reprezentantul finantelor, urmatoarele documente cu termen de depunere: 

 Pana la 7 februarie – Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele 

impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care 

efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania - formular 092. 

 Pana la 10 februarie – Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, 

asocieri si alte entitati fara personalitate juridica - formular 010; Declaratia de inregistrare fiscala/

Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane - formular 020.; Declaratia de inregistrare fiscala/

Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau 

exercita profesii libere- formular 070; Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de 

TVA in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul Fiscal - formular 096;  

 Pana la 25 februarie- Declaratia privind obligatiile la bugetul de stat – formular 100; Declaratia privind 

obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate– 

formular 112; Decontul de taxa pe valoare adaugata - formular 300; Decontul special de taxa pe valoare 

adaugata- formular 301; Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/pestarile intracomunitare- 

formular 390; Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 

2013- formular 392A; Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in 

anul 2013- formular 392B; 

 Pana la 28 februarie - Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile 

realizate, pe beneficiarii de venit - formular 205; Declaratia anuala privind impozitul pe reprezentante; 

 

                In cadrul dezbaterilor, pe langa prezentarea si modul de completare a documentelor,declarative, 

reprezentantul finantelor a dat lamuriri membrilor la intrebarile adresate. 
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Chestionarul IFAC pentru PMM-uri reflectă îmbunătăţirea condiţiilor economice 
 (New York, 6 februarie 2014) Cel mai recent Chestionar rapid al IFAC pentru practicile contabile mici şi 

mijlocii (PMM-uri) arată că mai puţini dintre clienţii acestora din categoria întreprinderilor mici sunt afectaţi de 

incertitudinile economice, sugerând poate un climat economic mai favorabil şi prevestind o creştere viitoare în acest 

sector. 

 „Pe parcursul ultimilor ani, incertitudinile economice au aruncat o umbră asupra PMM-urilor şi clienţilor lor” 

a menţionat Preşedintele Comitetului PMM, Giancarlo Attolini. „Îmbunătăţirea condiţiilor din sectorul 

întreprinderilor mici, un barometru al creşterii economice, reprezintă un semn minunat pentru profesioniştii din 

PMM-uri şi pentru economie per ansamblu. În timp ce clienţii lor se pregătesc pentru creştere, PMM-urile vor 

ajuta, la rândul lor, la propulsarea economiilor locale în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea”. 

 Atunci când le-au fost solicitate opiniile cu privire la Proiectul de expunere din 2013 privind raportarea 

auditorului lansat de către Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Certificare, în care erau propuse 

modificări semnificative pentru raportarea auditorului, respondenţii şi-au manifestat, în general, susţinerea. Deşi 

numai o minoritate restrânsă a considerat că entităţile necotate ar alege voluntar să prezinte aspecte esenţiale de 

audit, cei mai mulţi respondenţi au fost de acord cu propunerea de a impune o declaraţie privind continuitatea 

activităţii în toate rapoartele de audit. 

 Chestionarul a clarificat, de asemenea, valoarea diferitelor servicii şi previziunile referitoare la creşterea 

relativă a acestora. Compilarea contabilă şi alte servicii decât cele de certificare/servicii conexe s-au dovedit a fi 

sursele de venit cu cea mai rapidă creştere pentru PMM-uri, cu o diferenţă semnificativă faţă de audit şi certificare. 

Aproape jumătate din respondenţi au recunoscut valoarea raportării integrate pentru entităţile mici şi mijlocii (IMM-

uri) şi aproape jumătate prevăd că, în mai puţin de cinci ani, clienţii din categoria IMM vor solicita asistenţă pentru 

raportarea integrată. 

 Pentru concluzii suplimentare şi un rezumat complet al rezultatelor, consultaţi Chestionarul rapid al IFAC 

pentru PMM-uri, concluzii la finalul anului 2013 din secţiunea dedicată Comitetului PMM de pe site-ul 

IFAC: www.ifac.org/SMP. Având în vedere că nu există un echilibru între ratele de răspuns pe regiuni, este posibil 

ca rezultatele să nu fie reprezentative din punct de vedere statistic pentru populaţiile globale sau regionale de PMM-

uri. 

 Chestionarul de la finalul anului 2013 a primit 3.709 de răspunsuri şi a fost realizat în 17 limbi, fiind 

desfăşurat în perioada 15 noiembrie – 31decembrie. Chestionarul are ca scop obţinerea unui instantaneu al 

principalelor provocări şi tendinţe care influenţează PMM-urile la nivel global. IFAC doreşte să mulţumească 

organizaţiilor membre şi organizaţiilor regionale care au ajutat la traducerea şi distribuirea chestionarului. 

 

Despre Comitetul PMM 
 Comitetul PMM din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) reprezintă interesele 

profesioniştilor contabili care îşi desfăşoară activitatea în practici mici şi mijlocii (PMM-uri). Comitetul elaborează 

îndrumări şi instrumente şi încearcă să se asigure că nevoile PMM-urilor sunt luate în considerare de normalizatorii 

de standarde, organismele de reglementare şi factorii politici. De asemenea, comitetul acţionează ca un purtător de 

cuvânt pentru PMM-uri pentru a spori nivelul de cunoaştere a rolului şi valorii acestora, în special în ceea ce 

priveşte sprijinirea IMM-urilor, precum şi a importanţei sectorului întreprinderilor mici în general. 

 

Despre IFAC 
 IFAC este organizaţia globală a profesiei contabile, dedicată servirii interesului public prin consolidarea 

profesiei şi contribuirea la dezvoltarea unor economii internaţionale puternice. IFAC este formată din 179 de 

membri şi asociaţi din 130 de ţări şi jurisdicţii, reprezentând aproximativ 2,5 milioane de contabili din practica 
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publică, educaţie, servicii de stat, industrie şi comerţ. 

 

IAAER lansează un apel la cercetare pentru a susţine dezvoltarea în continuare a raportării integrate 

 Acest apel pentru propuneri de cercetare are ca scop să stimuleze noi cercetări pe probleme cheie de care 

depinde dezvoltarea în continuare a «raportării integrate». Subiectele de cercetare includ o analiză a nevoilor de 

informaţii ale utilizatorilor, relaţia dintre pragul de semnificaţie, completitudinea şi caracterul succint în raportare şi 

impactul factorilor precum dimensiunea organizaţiei, structura acţionariatului şi sursa capitalului asupra cererii şi 

ofertei de rapoarte integrată.  

 Finanţarea acestui program este furnizată de ACCA în cadrul politicii sale de finanţare continuă a cercetării în 

domeniul contabil cât şi pentru susţinerea activităţii atât a IAAER cât şi a IIRC. O sumă combinată în cuantum total 

de 50.000 £ va fi acordată proiectelor de cercetare câştigătoarea aparţinând domeniilor specificate. Se preconizează 

că vor fi finanţate în total trei proiecte.  

Pentru mai multe informaţii accesaţi: 

http://www.iaaer.org/research_grants/IntegratedReporting.html 

 

Articolul „CECCAR a tradus şi republicat Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public 2013” 

 

Un expert-contabil Preşedinte al Republicii: confratele nostru, fostul preşedinte al OECFM şi fost administrator al 

FIDEF, a fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale din Madagascar:  

http://www.rfi.fr/afrique/20140103-madagascar-hery-rajaonarimampianina-remporte-election-presidentielle  

  

O publicaţie despre rolul modelului economic în situaţiile financiare (ANC/EFRAG): 

http://www.anc.gouv.fr/sections/nos_publications/nos_publications_fic/role_du_modele_econo/view  

 

Ghid pentru controlul calităţii în micile cabinete, o nouă apariţie: 

https://www.ifac.org/publications-resources/companion-manual-guide-quality-control-smpsguide-using-isas-audits-

smes  

 

Lansarea unei baze de date europene a controalelor cabinetelor de audit de către autorităţile de reglementare 

a auditului: 

http://www.h3c.org/textes/Communique_base_de_donnees_EAIG.pdf, http://www.eaigweb.org/home.php 

 

Ghidul de întocmire a documentelor de referinţă publicat de autoritatea pentru pieţe financiare din Franţa: 

http://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-list/Doctrine.html?xtor=RSS-1&category=I+-

+Emetteurs+et+information+financi%C3%A8re&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0781ea1e-6eef-

495e-ae23-7dbac9e435c4 

 

IFAC a deschis consultaţii pe tema strategiei IAASB pentru perioada 2015-2019: 

https://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IAASB%20Strategy%20and%20Work%20Program%

20Consultation%20Paper-final.pdf 

 

Un raport  care vizează OHADA: Un parteneriat pentru viitor: 15 propuneri pentru o nouă dinamică 

economică între Africa şi Franţa 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/393414   

Activitate internationala 
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Agenţia Universitară Francofonă se implică în instituţiile de formare la distanţă (MOOC): 

http://www.auf.org/actualites/lauf-participera-la-promotion-de-loffre-francaise-/  

 

Publicarea unei versiuni revizuite a standardului ISAE 3000: 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/ISAE%203000%20Revised%20-%20for%20IAASB.pdf 

 

Revenim cu noutăţile ISAR din decembrie 2013: 

http://us1.campaign-archive2.com/?u=4fa44f40b3581bebc3fb7035c&id=77bfd8193d&e=d913082aed 

 

Reforma auditului, comunicat al Parlamentului European: 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20140120IPR33174/20140120IPR33174_fr.pdf 

  

Caietele Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa 

http://www.lacademie.info/publications/cahiers_de_l_academie 

  

Negocieri francofone pe marginea obiectivelor de dezvoltare durabilă (12/2013) : 

http://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=309 

  

Revista Contabililor Publici Autorizaţi (Canada): putem redefini auditul? 

http://cpacanada.ca/fr/CPA%20Magazine/Articles/laudit-peut-il-etre-redefini  

 

Următorul congres al Asociaţiei Francofone a Contabilităţii: 

http://www.afc-cca.com/medias_alt/fichiers/2013-09-08-16-49-39_5475280.pdf 

Activitate internationala 
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Aparitii editoriale 

CECCAR a tradus şi republicat Manualul de Norme Internaţionale de 

Contabilitate pentru Sectorul Public 2013* 
 

 

Manualul IPSAS 2013 poate fi achiziţionat de la filialele CECCAR din toată ţara. 

 

ATENTIE! 
 

Versiunea PDF pe suport CD este oferită GRATUIT primilor 500 de cumpărători ai ediţiei tipărite!” 

 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a tradus şi a editat în ianuarie 2014 

Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al IPSASB, publicat de Federaţia 

Internaţională a Contabililor în iunie 2013, pentru a asigura accesul la standarde traduse în limba română tuturor  

profesioniştilor care întocmesc situaţii financiare, precum şi a utilizatorilor acestora, organismele de reglementare, 

persoanele din mediul universitar, studenţii şi alte grupuri interesate din România. Procesul de traducere a 

Manualului a fost verificat de IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declaraţia de politică – 

Politica de traducere şi reproducere a standardelor publicate de IFAC”. 

Acest Manual conţine setul complet al normelor emise de IPSASB până la 15 ianuarie 2013 pentru 

raportarea financiară din sectorul public. IPSAS-urile tratează raportarea financiară conform contabilităţii de casă şi 

contabilităţii pe bază de angajamente. IPSAS-urile conforme cu contabilitatea de angajamente se bazează pe 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-urile), emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale 

de Contabilitate (IASB), în măsura în care dispoziţiile acestor standarde sunt aplicabile sectorului public. Acestea 

tratează şi aspecte specifice sectorului public referitoare la raportarea financiară care nu sunt tratate în IFRS-uri. 

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), care 

Manualul de Norme Internaţionale de 

Contabilitate pentru Sectorul Public 

2013 este disponibil acum şi în limba 

ROMÂNĂ! 

 

CECCAR oferă GRATUIT  primilor 

500 de cumpărători ai ediţiei tipărite 

versiunea electronică pe suport CD! 
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funcţionează ca un organism normalizator de standarde independent, sub egida Federaţiei Internaţionale a 

Contabililor (IFAC), elaborează standarde contabile pentru entităţile din sectorul public, denumite Standarde 

Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS-uri). IPSASB recunoaşte avantajele majore ale 

prezentării unor informaţii financiare consecvente şi comparabile în toate jurisdicţiile şi consideră că IPSAS-urile 

vor juca un rol esenţial în fructificarea acestor avantaje.  

*Prezenta ediţie este publicată în două volume. 

Cei interesaţi işi pot procura cele două volume de la filialele CECCAR din toată ţara. 

 
©Manualul de Norme Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 al Consiliului pentru Standarde 

Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, publicat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) în iunie 2013, în limba 

engleză, a fost tradus în limba română de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în ianuarie 

2014 și este reprodus cu permisiunea IFAC. Procesul de traducere a Manualului de Norme Internaționale de Contabilitate pentru  Sectorul 

Public 2013 a fost verificat de IFAC, iar traducerea a fost realizată în conformitate cu „Declarația de politică – Politica de traducere și 

reproducere a standardelor publicate de IFAC”. Textul aprobat al Manualului de Norme Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul 

Public 2013 este cel publicat de către IFAC în limba engleză. 

Textul în limba română al Manualului de Norme Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public 2013 © 2014 

 

Federația Internațională a Contabililor (IFAC). Toate drepturile rezervate. 

Titlu original: Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, 2013 Edition 

Aparitii editoriale 
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NOUTATI LEGISLATIVE 

Noutăţile legislative aferente perioadei 1 ianuarie 2014 – 7 februarie 2014 
 

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 877/2013 privind aprobarea 

Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin 

unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 “Declaraţie de 

înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în 

România prin unul sau mai multe sedii permanente” a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 41 din 17 

ianuarie 2014.  

 Actul normativ stabilește un nou model al formularului 013 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de 

menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii 

permanente”. 

 Declaraţia se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul 

României prin unul sau mai multe sedii permanente. 

 Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu 

permanent pe teritoriul României, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele 

declarate anterior. 

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea 

procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 

alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 

Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a acesteia a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 47 din 21 ianuarie 2014.  

  

Actul normativ aprobă: 

 normele privind stabilirea procedurii şi a condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea 

adăugată, în conformitate cu prevderile Codului Fiscal; 

 componența Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată; 

 regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea 

adăugată. 

 În conformitate cu prevederile Codului fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri care 

urmează să fie plasate în regim de antrepozit de taxă pe valoarea adăugată. 

Antrepozitul de taxă pe valoarea adăugată 

trebuie să fie autorizat să funcţioneze în 

această calitate de către Ministerul Finanţelor 

Publice, cu excepţia antrepozitului de taxă pe 

valoarea pentru produsele acizabile, pentru 

care autorizaţia de funcţionare ca antrepozit 

fiscal este valabilă în mod automat şi pentru 

funcţionarea ca antrepozit de taxă pe valoarea 

adăugată. 

 Autorizaţia de funcţionare a 

antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată se 

emite de către Ministerul Finanţelor Publice, 
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NOUTATI LEGISLATIVE 
prin comisia instituită în acest scop prin ordin al ministrului finanţelor publice. 

În vederea obţinerii autorizaţiei, pentru ca o locaţie să funcţioneze ca antrepozit de taxă pe valoarea adăugată, 

persoana care intenţionează să fie antrepozitar autorizat pentru acea locaţie trebuie să depună o cerere la organul 

fiscal competent însoţită de documentele prevăzute în norme. 

  

 Ordinul ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice şi ministrului sănătăţii nr. 1977/2757/1580/2013 privind modificarea Ordinului viceprim-

ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului 

sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 

gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate” a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 57 din 23 ianuarie 2014.  

 Actul normativ prevede cuprinderea în declarația fiscală unică 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” și a informațiilor 

referitoare la impozitul calculat și reținut, pe fiecare beneficiar de venit. Până în prezent, aceste informații se 

menționau în formularul 205. 

Alte modificări introduse de actul normativ: 

 se elimină din Nomenclatorul “Creanțe fiscale”, două tipuri de creanțe, și anume: contribuția individuală de 

asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a 

impozitului pe venit, din activitățile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal, precum și impozitul 

aferent veniturilor din activități agricole potrivit prevederilor art. 71 lit. d) din Codul Fiscal; 

 se completează  categoriile de condiții de muncă, din “Anexa Angajator”, cu o nouă categorie, “alte condiții 
de muncă”; 

 se modifică Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, eliminându-se tipul de 

asigurat care realizează venituri în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activitățile agricole 

prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal și completându-se cu două tipuri de asigurat: „personal militar, 

poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă 

sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept de pensie, din domeniul 

apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale” și „persoane fizice care realizează venituri sub formă 

de salarii de la angajatori nerezidenţi şi care achită contribuţiile sociale individuale”. 

 Nomenclatorul “Tip asigurat” se completează cu un nou tip de asigurat “Administratorii societăţilor 

comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, 

precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie”; 

 modificarea instrucțiunilor de completare a declarației. 

 Prevederile actului normativ se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii următoare publicării în 

Monitorul Oficial. Prin excepție, actul normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014, pentru veniturile din 

arendarea bunurilor agricole, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit. 

 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 70 din 

29 ianuarie 2014.  

 Potrivit actului normativ, entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a 

IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele 

europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, au obligaţia să întocmească şi să 
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depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

 Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al 

sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul 

simplificat de contabilitate. Actul normativ precizează că aceste persoane au obligaţia să întocmească şi să depună 

situaţii financiare anuale simplificate la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 

 Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime, şi anume: 

 total active: 3.650.000 euro; 

 cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; 

 număr mediu salariaţi: 50 

întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 

 bilanţ (cod 10); 

 cont de profit şi pierdere (cod 20); 

 situaţia modificărilor capitalului propriu; 

 situaţia fluxurilor de numerar; 

 note explicative la situaţiile financiare anuale. 

 Acestea vor fi însoţite de formularul “Date informative” (cod 30) şi formularul “Situaţia activelor 

imobilizate” (cod 40). 

 

 Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute anterior, 

întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: 

 bilanţ prescurtat (cod 10); 

 cont de profit şi pierdere (cod 20); 

 note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. 

 Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. 

Acestea vor fi însoţite de formularul “Date informative” (cod 30) şi formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 

40). 

 

 Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii de mărime: 

 cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, şi 

 totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului 

simplificat de contabilitate. 

 În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: 

 bilanţ simplificat (cod 10); 

 cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20). 

 Acestea vor fi însoţite de formularul “Date informative” (cod 30) şi formularul “Situaţia activelor 

imobilizate” (cod 40). 

 Indiferent de marimea entitatilor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate 

de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea. 

 De asemenea, situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite ca si pana acum de raportul administratorilor, 

raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de 

acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite totodata si de o declaratie scrisa a 

administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin 

care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca: 

 politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile 

contabile aplicabile; 
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 situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte 

informatii referitoare la activitatea desfasurata; 

 persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. 

 Actul normativ publicat de MFP mentioneaza ca sistemul simplificat de contabilitate este optional, astfel incat 

entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare, insa nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat, vor 

depune situatiile financiare conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009. 

 De asemenea, MFP stabileste ca entitatile nou-infiintate pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de 

raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente, reglementare care 

exista si pana acum. 

 "Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile 

financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a 

balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in 

functie de criteriile de marime inregistrate", precizează Ordinul MFP nr. 79/2014. 

 

 Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor contabile anuale la 31 

decembrie se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic. 

 Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii 

financiare anuale sau situatii financiare anuale simplificate, insa trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale 

Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar (adica pana la 1 martie 

2014), o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate 

datele de identificare a entitatii: 

 denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare); 

 adresa si numarul de telefon; 

 numarul de inregistrare la registrul comertului; 

 codul unic de inregistrare; 

 capitalul social. 

 Si in 2014 situatiile anuale la 31 decembrie se pot depune atat la registratura unitatilor teritoriale ale 

Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, cat si pe portalul www.e-

guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. 

 

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului 

şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative a fost publicat Monitorul Oficial al României nr. 76 din 

31 ianuarie 2014.  

Actul normativ aprobă un nou model al formularelor de declaraţii informative, şi anume: 

 (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul . . . . “; 

 (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul . 

. . . “; 

 (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier 

internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul . . . . “. 

De asemenea, se modifică şi procedura de gestionare a formularelor de mai sus. 

 

 Formularul (392A) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în 

anul . . . . ” se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinţă, 
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respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau înregistrate în scopuri de TVA şi a căror cifră de 

afaceri, efectiv realizată la acea dată, este inferioară sumei de 220.000 lei. 

 

 Formularul (392B) “Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile 

efectuate în anul . . . . ” se completează de către persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de 

referinţă, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau înregistrate în scopuri de TVA şi a căror 

cifră de afaceri realizată la acea dată, excluzând veniturile obţinute din vânzarea de bilete de transport internaţional 

rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei. 

 

Formularul (393) “Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier 

internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul. . . . ” se completează de către persoanele 

înregistrate în scopuri de TVA, care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de 

persoane. 

 

Declaraţiile informative se depun până la data de 25 februarie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal 

competent. 

 

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3851/2013 pentru modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. nr. 127/2014 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile 

art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost publicat 

Monitorul Oficial al României nr. 85 din 4 februarie 2014.  

Actul normativ aprobă Instrucţiunile privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de 

dispoziţiile art. 27 şi 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 

 

În temeiul răspunderii solidare prevăzute de art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, organele fiscale competente 

în executarea silită a debitorului principal sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a 

obligaţiei fiscale. 

În vederea stabilirii persoanelor fizice şi juridice, după caz, care se încadrează în prevederile art. 27 din Codul de 

procedură fiscală, organele fiscale competente în executarea silită a debitorului principal desfăşoară activităţi ce 

constau în identificarea, evaluarea şi gestionarea tuturor documentelor relevante ce vor sta la baza demarării 

procedurii de angajare a răspunderii solidare. 

 

Desfăşurarea acestor activităţi se va realiza prin următoarele operaţiuni: 

 stabilirea surselor de date şi informaţii; 

 consultarea bazelor de date deţinute de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului 

principal pentru a evidenţia mişcările patrimoniale ale debitorului ce au avut loc într-o anumită perioadă de 

timp; 

 solicitarea de date şi informaţii de la persoane fizice sau juridice ori alte entităţi, considerate utile de către 

organul fiscal cu competenţe în executarea silită a debitorului principal, în demararea procedurii de atragere a 

răspunderii solidare; 

 analizarea datelor şi informaţiilor deţinute de către organul fiscal cu competenţe în executarea silită a 

debitorului principal; 

 individualizarea persoanelor fizice şi juridice, după caz, precum şi stabilirea sumelor de bani care vor face 

obiectul demarării procedurii de atragere a răspunderii solidare. 
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Prin Ordinul MF 79/14.01.2014 s-au stabilit termenele şi modalitatea de depunere a situaţiilor financiare 

anuale, după cum urmează:  

    1.1. Entităţile care aplică OMFP nr. 3.055/2009 întocmesc situaţii financiare anuale potrivit Reglementărilor 

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor 

contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin acest ordin. 

Entităţile care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 3 alin. 

(1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: 

    - total active: 3.650.000 euro; 

    - cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; 

    - număr mediu salariaţi: 50, 

    întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 

   1. bilanţ (cod 10); 

   2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 

   3. situaţia modificărilor capitalului propriu; 

   4. situaţia fluxurilor de numerar; 

   5. note explicative la situaţiile financiare anuale. 

    Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor 

imobilizate" (cod 40). 

Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. 

(1) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 

întocmesc situaţii financiare anuale prescurtate care cuprind: 

 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 

 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 

 3. note explicative la situaţiile financiare anuale prescurtate. 

     Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar. 

    Acestea vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor 

imobilizate" (cod 40). 

 

    1.2. Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al 

sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul 

simplificat de contabilitate,  întocmind situaţii financiare anuale simplificate potrivit Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, care cuprind: 

bilant (cod 10);  

cont de profit si pierdere; 

Acestea vor fi însoţite de „Date informative” (formularul 30) si „Situatia activelor imobilizate” (formularul 40)  

 

 

    1.3. Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare 

financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012,  întocmesc 

situaţii financiare anuale cu componentele din IAS 1. 

 

 

Ianuarie 2014, Nr. 01 / 2014                                                    Etică  •  Educaţie  •  Calitate 



www.ceccar.ro                                                                                                                                            41 

    1.4. Persoanele juridice fără scop patrimonial prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse 

din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele 

juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, utilizând 

programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. 

 

    1.5. (1) Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în 

Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care 

acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv 

emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 

precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc 

situaţii financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie, în conformitate cu reglementările 

contabile aplicabile acestora, potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

    (2) Situaţiile financiare anuale, cu excepţia situaţiilor financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite 

de instituţiile de credit, vor fi însoţite de formularul "Date informative" (cod 30) şi formularul "Situaţia activelor 

imobilizate" (cod 40), în formatul stabilit de aceste instituţii cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii. 

    

 

Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de: 

-  raportul administratorilor, 

-  raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz,  

-  propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; 

-  declaraţia scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă 

că: 

     

a) politicile contabile utilizate la 

întocmirea situaţiilor financiare 

anuale sunt în conformitate cu 

reglementările contabile 

aplicabile; 

    

 b) situaţiile financiare anuale 

oferă o imagine fidelă a poziţiei 

financiare, performanţei 

financiare şi a celorlalte 

informaţii referitoare la 

activitatea desfăşurată; 

    

 c) persoana juridică îşi 

desfăşoară activitatea în condiţii 

de continuitate 
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