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Curierul filialelor 

FILIALA CECCAR ARAD 
În  zilele de  02 - 03.10.2013  a  avut loc întâlnirea lunară cu membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţia  

sala  de curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Cameniţă’’. La  această  întâlnire au  participat în ziua de 02.10.2013 – 54  

membri experţi contabili şi  în  ziua  de  03.10.2013 - 78 membri  contabili  autorizaţi. 

D-nul Director executiv Micle Nicolae, a prezentat 

activitatea desfăşurată de executivul filialei în luna 

septembrie 2013, a prezentat evenimentele profesiei 

contabile din luna septembrie 2013, Simpozionul „Pavel 

Ciuce”ediţia a - XI-a care a avut loc în staţiunea Moneasa în 

perioada 06-08.09.2013, o sinteză a prezentărilor şi 

manifestărilor desfăşurate de  Ziua Naţionala a Contabilului 

Roman din data de 21 septembrie 2013. 

D-nul Conf.univ.dr. Manaţe Daniel ne-a prezentat aspecte 

privind evaluarea imobilizărilor pentru prezentarea în 

situaţiile financiare anuale. 

 În partea a doua a întâlnirii d-nul Popa Vasile Ioan - 

lector formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementari fiscale:   

Ordonanţă   nr. 29 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare; Ordonanţă   nr. 28 din 27 

august 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; Ordonanţă   nr. 31 din 27 august 2013 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; Ordin   

nr. 136 din 27 august 2013 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a 

cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare; Ordin   nr. 1447 din  3 septembrie 2013 pentru 

reglementarea procedurii de raportare a datelor privind fondurile externe nerambursabile şi finanţarea naţională; 

Ordin   nr. 539/225/1479 din 22 martie 2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru 

calculator; Ordin   nr. 1883 din  4 septembrie 2013 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 

2014, de la bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială; Ordin   nr. 1504 din  4 septembrie 2013 privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, 

precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării 

situaţiei fiscale personale; Ordin   nr. 2986 din  9 septembrie 2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 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; Ordin   nr. 1520 din  9 

septembrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de 

aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor 

măsuri fiscale. 

Reglementările prezentate au fost dezbătute şi 

exemplicate pentru o bună înţelegere şi aplicare de 

către membrii. 
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În data de 16.10.2013, Filiala CECCAR Arad, a 

organizat o masă rotundă cu tema “Controlul de 

gestiune la graniţa dintre fraudă şi creativitate”. 

 Moderator a acestei întâlniri a fost d-nul lector 

formator la disciplina de contabilitate şi control de 

gestiune - Prof. univ. dr.  Cernuşcă Lucian şi d-na 

lector Furca Teodora.  

D-nul Prof. univ. dr. Cernuşcă Lucian arată că in 

contextul economic actual, comportamentul 

managerial poate afecta practicile controlului de 

gestiune, în tendinţa de a reduce presiunea fiscală 

asupra companiilor, luând decizii care pot 

determina forma informaţiei contabilă în funcţie de 

anumite obiective. Managerii sunt puşi în situaţia de a lua decizii pe termen scurt care implică mutaţii în prezentarea 

corectă şi fidelă a informaţiilor contabile. Există o tendinţă de a se inventa şi utiliza tehnici de contabilitate pentru 

reducerea  în extremism a impozitelor datorate de către entităţi.  

Putem vorbi în situaţia actuală despre o contabilitate creativă prin care judecata profesională este pusă în 

soluţionarea unor probleme care momentan nu sunt normalizate din punct de vedere contabil, folosindu-se tehnici de 

inginerie financiară cu incidenţa asupra situaţiei financiare şi performanţei intreprinderii. Managerii aleg practici de 

masurare ce permit transformarea situaţiilor financiare în ceea ce ei doresc astfel încât să obţină rezultatul contabil 

dorit. Se pot identifica mai mulţi factori care determină dezvoltarea unei contabilităţi creative: costurile rezultate din 

conflicte de interese - managerii sunt motivaţi să impună folosirea de tehnici care reduc rezultatele în vederea 

scăderii impozitului pe profit, incompetenţa managerilor - în situaţia în care nu se obţine o performanţă în activitate 

se folosesc diferite tehnici în scopul menţinerii furnizorilor şi ale creditelor financiare acordate de către aceştia, 

incertitudinea şi riscul – criza economică actuală este un factor indiscutabil de utilizare pe scară largă a politicilor de 

contabilitate creativă mergând până la nivelul fraudelor, criza reprezintă o probă de incercare pentru manageri, fiind 

generatoare de riscuri mangeri fiind tentaţi să folosească procedee în scopul îndreptării poziţiei finaciare a 

întreprinderii, varietatea activităţilor economice – producţiei de bunuri şi servicii, este un domeniu complex şi greu 

de controlat în ce priveşte evidenţierea corectă a costurilor, o contabilitate în acest domeniu este foarte greu de 

detectat, punctele nevralgice ale conceptelor contabile – costul de producţie pentru evaluarea stocurilor şi a 

producţiei în curs este discutabil şi posibil suspect, nu putem vorbi despre un cost de producţie calculat cu exactitate, 

atitudinea utilizatorilor de informaţii financiar-contabile – utilizatorii informaţilor financiar contabile de regula nu 

au timp suficient pentru analiză şi aprofundare, mulţumindu-se cu ceea ce li se oferă, absenţa sau insuficienţa 

normelor contabile naţionale – reglementările contabile 

naţionale nu acopera în totalitate activităţi de producţie şi 

servicii cum ar fi agricultură, silvicultură, construcţii, astfel 

frontiera între creativitate şi ilegalitate este foarte greu de 

stabilit.  

D-nul Prof. univ. dr. Cernuşcă Lucian a prezentat un 

studiu de caz  pe o balanţă a cheltuielilor şi veniturilor 

înaintea calculari impozitului pe profit. S-a discutat despre 

structura cheltuielilor şi veniturilor şi modul de descărcare 

de gestiune, au fost discuţii, membri şi-au exprimat punctul 

de vedere privind situaţile în care se regăsesc în raport cu 
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administratori legate de tendinţa acestora de a minimaliza impozitul pe profit pe care entităţile îl datorează bugetului 

de stat. Mentalitatea creată şi întreţinută în mediul de afaceri orientată spre câştiguri pe termene foarte scurte şi 

mirajul lichidităţilor obţinute prin orice mijloace distruge intenţia de corectitudine a unui sitem de control de gestiune 

real şi legal. Lupta pentru supravieţuire în condiţiile actuale duce la denaturarea calităţii şi relevanţei informaţilor 

contabile. 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

În luna octombrie, dintre activităţile desfăşurate la nivel de 

filială, amintim:  

intâlniri gratuite cu membrii, desfăşurate sub forma: unui 

seminar cu tema ”Codul Fiscal - reglementare şi aplicare la 

zi”, respectiv o masă rotundă  având ca temă ”Codul de 

procedură fiscală, sistemul declarativ şi modificările legislative 

aplicabile la zi”, acţiuni desfăşurate în zilele de 1 şi 2 

octombrie 2013, la care au participat : 

-  din partea AJFP Bihor -  inspector de specialitate,  d-na 

Magdalena Berce   

- din partea conducerii filialei, d-nul preşedinte Susa 

Valerian Pavel, directorul executiv, Leonica Bochiş şi auditorii 

de calitate ai filialei; 

  Atât prezentările, cât şi multitudinea problemelor 

specifice, pe marginea acestora, ridicate de participanţi, au evidenţiat preocupările profesioniştilor contabili faţă de 

corecta interpretare şi aplicare a acestor  reglementări. La aceste  întâlniri tematice din această lună, au participat  

aproximativ 250 persoane. 

   

În data de 12 octombrie 2013, la nivelul filialei noastre s-a desfăşurat  evaluarea semestrială a stagiarilor din anul 

al III lea.    

În data de 7 octombrie 2013, s-a desfăşurat corectarea lucrărilor stagiarilor din sistemul colectiv din anul lll de 

stagiu. 

În această lună au fost verificate şi transmise Aparatului central un număr de 63 de dosare ale candidaţilor înscrişi 

la examenul de aptitudini. 

Am organizat şi asigurat condiţiile pentru desfăşurarea şedinţei de Birou Permanent ţinută în data de 30 octombrie 

2013. În această sedinţă, au fost  analizate : 

 Informare privind rezultatele obţinute de candidaţii la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii 

calităţii de expert contabil si contabil autorizat, organizat în zilele de 29 septembrie şi 06 octombrie 2013; 

 Analiza, la zi, a modului de realizare a programului de pregătire profesională a membrilor filialei şi a situaţiei 

cursurilor aflate în curs de derulare; 

 Organizarea şi desfăşurarea examenului de aptitudini, sesiunea 17 şi 24 noiembrie 2013; diversele solicitări 

scrise ale membrilor filialei, fiind emisă Decizia nr. 13 / 46 din 30.10.2013, care a fost transmisă  

secretariatului organelor de conducere; 

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

obligatorie din această lună.  

În această lună, în cadrul filialei Bihor, s-au desfăşurat următoarele cursuri obligatorii din cadrul Programului 
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naţional de dezvoltare profesională continuă: 

 în perioada 01-06 octombrie - “Standarde Internaţionale 

de Raportare Financiară – IFRS” şi cursul “Înţelegerea şi 

aplicarea Standardelor profesionale emise de Corp”, la 

care au participat  80 de persoane, iar lectori au  fost d-nul 

Rapcencu Cristian şi  Bochiş Leonica; 

 în perioada 26-27 octombrie, Curs de pregătire în vederea 

susţinerii examenului de aptitudini – disciplina: 

Contabilitate financiară – I.F.R.S. la care au participat  30 

de stagiari, iar lector a  fost d-nul Bunea Ştefan; 

 în perioada 28 octombrie – 03 noiembrie - “Audit şi 

certificare” şi cursul “Expertiza contabilă”, la care au 

participat  50 de persoane, iar lectori au  fost d-na Popa 

Adriana Florina şi  Bochiş Leonica 

 în perioada 02 – 03 octombrie, 08 octombrie, 24-25 octombrie, 28 octombrie, 

  s-a desfăşurat pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor din cadrul filialei, la care au participat 158 de 

stagiari, lectori Bunea Ştefan, Rapcencu Cristian şi Bochiş Leonica. 

Tot în această lună au fost transmise  email-uri membrilor care poartă numele de “Paraschiva” şi „Dumitru” sau 

derivate din acest nume, prin care au fost felicitaţi cu ocazia  sărbătoririi zilei onomastice. 
 

FILIALA CECCAR COVASNA 
1. Întâlnire lunară cu membrii filialei 

În data de 8 octombrie 2013, începând cu orele 16,30 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu 

membrii cu ocazia căruia au fost prelucrate14 acte legislative apărute în perioada septembrie - octombrie ac.  

Un accent deosebit s-a acordat Ordonanţei 

de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind 

adoptarea unor masuri fiscal-bugetare 

pentru îndeplinirea unor angajamente 

convenite cu organismele internaţionale, 

precum si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative. 

2. Seminar cu tema „Impozitare şi 

subvenţii în agricultură” 

În data de 11 octombrie 2013 la cererea 

membrilor s-a organizat seminarul cu tema 

„Noua impozitare a veniturilor din 

agricultură şi silvicultură”. Şi conducerea 

filialei a considerat necesar şi oportun 

organizarea acestei seminar având în vedere 

că primele declaraţii fiscale şi plăţi ale 

impozitului pentru veniturile realizate din 

agricultură se face până la 25 octombrie 

2013. 
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D-l Debreczeni Janos a trecut în revistă 

toate modificările şi completările aduse 

codului fiscal privind impozitul pe 

veniturile din agricultură pe fiecare formă 

de organizare (persoane fizice, persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

asociaţii fără personalitate juridică, ONG-

uri, etc.). 

Cele mai multe neclarităţi au fost analizate 

şi discutate la entităţile constituite în baza 

Legii nr. 1 din 2000 (Composesorate) şi 

asociaţiile fără personalitate juridică 

înfiinţate pentru valorificarea produselor 

agricole (colectarea laptelui şi valorificarea 

acestuia către unităţile de prelucrare 

respectiv ONG-uri tot cu acest obiectiv de 

colectare şi valorificare). 

În continuare s-a discutat de subvenţiile primite de agricultori şi momentul trecerii lor pe venituri. 

În urma discuţiilor şi consultărilor s-a reuşit înţelegerea impozitării veniturilor agricole indiferent de forma de 

organizare, apreciindu-se pozitiv utilitatea acestui seminar. 

  

3. Curs „Impozite şi taxe locale pe cod 

fiscal, cod de procedură, executare 

silită” 

În perioada 28 – 30 octombrie 2013, în sala 

de şedinţă al filialei a avut loc cursul cu 

tema „Impozite şi taxe locale pe cod fiscal, 

cod de procedură, executare silită”. La 

acest curs au participat un nr. de 63 

profesionişti de la primăriile din judeţ, 

lector fiind d-l Emil Drăghici colaborator 

la elaborări de politici fiscale locale in 

cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale 

si Administrației Publice, în prezent 

practician – Primar la Vulcana Băi Județul 

Dâmbovița, lector-colaborator la: Institutul 

Naţional de  Administrație, Centrul 

Regional de Formare Continua Pentru 

Administrația Publică Locală București, 

pentru programele ce privesc 

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



www.ceccar.ro                                                                                                                                            8 

Curierul filialelor 

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, EXECUTAREA CREANŢELOR BUGETARE, FINANŢELE PUBLICE 

LOCALE, BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. 

 

Cursanţii au fost mulţumiţi de calitatea cursului şi profesionalismul lectorului, contribuind la aprofundarea 

cunoştinţelor profesionale a profesioniştilor din administraţia locală. Nu putem să nu amintim caracterul interactiv 

a cursului, fiind clarificate multe probleme tehnice şi de confuzie în practica de zi de zi.  

     

FILIALA CECCAR DAMBOVITA 
Pe data de 29 octombrie 2013, CECCAR filiala Dâmboviţa a 

participat în calitate de invitat la seminarul organizat de Asociaţia 

Internaţională de Fiscalitate – Filiala România şi Facultatea de 

Ştiinţe Economice a Universităţii Valahia din Târgovişte, cu tema: 

„IMPOZITAREA MICILOR AFACERI”. Cuvântul de 

deschidere a aparţinut prof. univ. dr. Ion Stegăroiu - Decanul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, care a arătat importanţa 

colaborării dintre instituţia de învăţământ superior şi mediul 

profesional, subliniind faptul că CECCAR este  un organism 

profesional cu o amplă recunoaştere în ţară şi străinătate. Totodată, 

a menţionat faptul că CECCAR a sprijinit de-a lungul timpului 

pregătirea studenţilor inclusiv în cadrul sesiunilor de comunicări 

ştiinţifice şi că lecţia practică susţinută în cadrul simpozionului  vine în sprijinul integrării profesionale a viitorilor 

absolvenţi, fiind necesare tot mai multe evenimente de acest gen.  

 

În continuare, asist. univ. drd. Florin Dobre, Secretar 

General I.F.A. România, Director al Biroului Fiscalitate 

C.E.C.C.A.R., a prezentat I.F.A. România. Doina Leuştean, 

director executiv al CECCAR filiala Dâmboviţa a descris instituţa 

CECCAR ca reprezentând viitorul multora dintre absolvenţii unei 

instituţii de învăţământ superior economic. Totodată, a menţionat 

că viitorul aparţine micilor întreprinzători, expertul contabil fiind 

indispensabil dezvoltării oricărei afaceri de succes. Detaliind 

condiţiile şi modalităţile de acces la profesia contabilă de expert 

contabil şi contabil autorizat, directorul executiv a menţionat 

disponibilitatea şi deschiderea CECCAR faţă de sprijinul pe care îl 

poate oferi tinerei generaţii, invitându-i pe cei interesaţi să viziteze 

filiala. Conf. univ. dr. Mihaela Teodorescu din cadrul Universităţii 

“Valahia” din Târgovişte, Membru al Comitetului Executiv – 

I.F.A. România, a vorbit participanţilor despre „Tendinţe ale 

fiscalităţii în România, după adoptarea Codului fiscal”. Asist. 

univ. drd. Florin Dobre, Secretar General I.F.A. România a 

prezentat lecţia practică privind „Impozitarea micilor afaceri”. Cei 

peste 150 de studenţi participanţi au urmărit cu deosebit interes 

prezentările, adresând întrebări care au justificat, în mod evident, 
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iniţiativa organizării unor manifestări având  ecou pe termen lung în conştiinţa generaţiilor aflate în plin proces de 

formare profesională.    

 

 

FILIALA CECCAR IALOMITA 

În mijlocul toamnei când frunzele copacilor deja au fost chemate de pământ, când fructele pământului sunt 

în hambare şi  inima Bărăganului bate într-un alt ritm,  la Slobozia comunitatea se pregăteşte să coboare în liniştea 

iernii cu un braţ de cărţi de citit la gura sobei. 

Timp de o lună în cadrul Salonului Anual de Carte care se desfăşoară   de 22 de ani  la Slobozia  în perioada 

01-31 octombrie în cadrul Galeriilor Arcadia din cadrul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea  între orele 09-

17 , toţi cititorii de carte pot face cunoştinţă cu lumea fascinantă a filelor scrise şi mai nou şi a celor aflate pe 

suporturi electronice. 

        

   În  luna octombrie la Slobozia, de-a lungul timpului, te puteai întâlni pe stradă cu profesorul universitar dr. Marin 
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Toma, academicianul  Eugen Simion, cu directorul general al Teatrului 

Naţional de Operetă Ion Dacian dna. Alina Moldovan, cu artistul liric Amelia 

Antoniu, scriitorul Mircea Cărtărescu  sau  Aurora Liiceanu. 

  De cinci ani încoace filiala Ialomiţa a CECCAR a dorit să participe activ la 

acest eveniment cultural şi să  aducă aproape de cititorul ialomiţean autori ai 

cărţilor de specialitate publicate de  Editura CECCAR,  în cadrul unei zile  

dedicate . 

    Şi pentru că aşezăm  editura noastră alături de editurile elitiste ale ţării, ne-

am respectat blazonul şi în prezenţa a peste 60 de invitaţi am trecut în revistă 

realizările editoriale ale acestui an şi nu numai. 

 

 

     Standul editurii a fost deschis în cadrul Salonului începând cu data de 8 

octombrie şi a rămas deschis până la închiderea oficială a acestuia în data de 

31 octombrie. 

              

   Invitatul special al acestei ediţii  a fost dl.profesor universitar dr. Ristea 

Mihai- vicepreşedinte al Consiliului Superior al CECCAR, care în felul său 

unic a rememorat cum a început povestea sa în lumea contabilităţii, o poveste 

care se scrie frumos şi astăzi, mulţumind timpului care i-a dat posibilitatea să 

ducă la bun sfârşit  proiectele sale mai vechi şi să poată să-şi continue 

proiectele pe care le are pe masa de lucru.     

  A urmat o adevărată lecţie de apreciere a a activelor în contabililitate , de 

apreciere în funcţie de principiile fundamentale ale contabilităţii totul expus 

extrem de plastic .   A prezentat ideea de la care a plecat scrierea cărţii 

”Libertate şi conformitate în standardele şi reglementările contabile”  , 

aceea de a da posibilitatea contabililor de a creea şi de a cerceta permanent 

modul în care pot utiliza libertatea în aplicarea principiilor contabile. A 

continuat prin a citii poezii despre contabili şi contabilitate  inclusiv propria 

creaţie, toate deosebit de apreciate de participanţi .  

 

   Discuţiile au continuat în cadrul mesei rotunde cu tema ” Normă şi 

normalitate în contabilitatea prezentului” temă în cadrul căreia dl profesor Ristea a răspuns la întrebările publicului, 
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întrebări care au pendulat de la ”cum credeţi că putem concilia libertatea 

profesionistului contabil în aplicarea normelor contabile cu restricţiile 

reglementărilor fiscale”, la  ” care este viitorul în profesia contabilă sau ce 

trebuie să facă un viitor profesionist să aibă succes”.  Toate întrebările şi-au 

găsit răspuns, domnul profesor Ristea îmbinând răspunsul academic cu 

practica profesională şi viaţa de fiecare zi .    

 Succesul acestei zile a fost încununat de difuzarea de către postul local 

Antena 1 a unui reportaj de 7 minute în care au fost surprinse momente din 

cadrul acţiunii şi reportajul publicat de ziarul Jurnalul de Ialomiţa .  

                             

    Acţiunile filialei au continuat prin organizarea în 24  octombrie a întâlnirii 

de lucru cu tema “Noutăţi şi bune practici în aplicarea legislaţiei muncii”, 

întâlnire la care a participat în calitate de  reprezentant al ITM Ialomiţa  dna. 

State Aurelia - şef serviciu evidenţa muncii , care alături de conducerea 

filialei  a analizat modul în care este aplicată legislaţia muncii în judeţ şi 

modul cum pot fi diseminate bunele practici existente. 

         Acţiunea s-a înscris în rândul măsurilor de punere în aplicare a 

protocolului încheiat cu ITM Ialomiţa precum şi de îmbunătăţire a relaţiilor 

cu instituţiile publice locale, membrii fiind informaţi pe forum cu privire la 

rezultatele întâlnirii. 

 

       Tot în 24 octombrie a fost organizată şi Masa rotundă cu tema ” “Gestionarea asociaţiilor de proprietari şi 

impactul lor social” 
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   Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat dezbaterile cu privire la modalitatea prin care se poate reduce fenomenul de 

neaplicare corespunzătoare a legislaţiei financiar contabile şi fiscale de către asociaţiile de proprietari având în 

vedere impactul social al acestor entităţi , şi faptul că aceste entităţi înregistrează o mare pondere în  totalul 

arieratelor înregistrate în judeţ. La întâlnire a participat în calitate de invitat dna Alina Avram – inspector în cadrul  

compartimentului metodologie şi îndrumare din cadrul primăriei Slobozia .  

 

FILIALA CECCAR IASI 
Intâlnirea organizată cu membrii în data de  30 octombrie 2013 - Tema : Regulamentul privind auditul de 

calitate în domeniul serviciilor contabile  

Participanţi : Au fost invitaţi  30 de membri care sunt programaţi pentru auditare în anul 2014. 

Desfăşurare : 

Au fost prezentate de către cei doi auditori Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor 

contabile şi Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile. 

Referitor la organizarea cabinetelor auditorii au subliniat importanţa deosebită a exercitării profesiei în 

condiţii de independenţă (renunţarea la misiuni când apar  

incompatibilităţi şi conflicte de interese, respectarea Codului etic 

naţional al profesioniştilor contabili) şi competenţă, insistând pe 

necesitatea dotării cabinetelor cu standardele profesionale, cunoaşterea 

acestora şi aplicarea lor în realizarea misiunilor precum şi a respectării 

Standardului profesional nr. 38 privind pregătirea profesională 

(întocmirea programului de pregătire profesională, a evidenţei acţiunilor  

de formare şi dezvoltare profesională continuă, continuitatea acestor 

acţiuni). 

În cazul auditului tehnic s-a insistat pe necesitatea întocmirii 

dosarelor de lucru pentru fiecare client şi tip de misiune, conform 

ghidului de aplicare a standardului profesional specific misiunii. 

Exercitarea profesiei pe baza standardelor profesionale constituie  

garanţia competenţei şi performanţei  în profesia contabilă şi, prin 

aceasta se deosebesc membrii CECCAR de economişti, au subliniat 

auditorii. 

Auditorii au atras atenţia asupra prevederii Standardului 

profesional 22: „Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, 

semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare” , ediţia 2011, conform 

căruia  „este interzis expertului contabil  să contracteze semnarea 

situaţiilor financiare la a căror întocmire nu a participat” (norma 

2221.3) 

În cazul serviciilor contabile, auditorii au insistat asupra faptului 

ca raportul de misiune să fie însoţit de o nota de prezentare privind 

analiza activităţilor întreprinderii pe baza situaţiilor financiare, a cărui 

model se regăseşte în ediţiile din anul 2011 a standardul profesional nr. 

21, respectiv 22, pentru a demonstra clienţilor importanţa angajării unui 

profesionist contabil, pe care se poate baza în activităţile sale. 

La auditul de conformitate s-a insistat pe principalele 

deficienţe constatate la completarea Rapoartelor anuale de activitate, 

insistându-se pe corelaţiile dintre misiunile prezentate la punctul 2.1 
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(cifra de afaceri şi nr. clienţilor) cu modalităţile de raportare de la punctul 2.5 ( care ar trebui să includă toate tipurile 

de misiuni de la punctul 2.1), cu  normele utilizate în cazul cabinetului de la punctul 5.1.a şi dosarele de lucru de la 

punctul 5.4. Auditorii au subliniat faptul că sunt membri care întocmesc facturile pentru onorarii numai în momentul 

încasării, ceea ce afectează independenţa exerciţiului financiar atât în cazul clienţilor, întrucât nu se înregistrează 

cheltuiala cu onorariile în perioada pentru care se datorează, cât şi  în cazul societăţilor membre ale Corpului, care 

nu înregistrează veniturile aferente perioadei, cu implicaţii fiscale. S-a făcut referire la uniformizarea cotei pentru 

cotizaţiile variabile, care în prezent este 1,2% atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. S-au 

prezentat şi  modificările metodologiei de stabilire a cotizaţiilor de membru prevăzute în „Nota  privind revizuirea şi 

sistematizarea unor reglementări”, aprobată de Biroul  Permanent al Consiliului Superior, cu accent pe cotizaţiile 

variabile. Astfel, s-a reamintit celor prezenţi că acestea se plătesc la venituri realizate ( cifra de afaceri) şi nu la 

venituri încasate. 

Au urmat discuţii, membrii ridicând o serie de probleme legate de Regulamentul de audit dar şi de 

exercitarea profesiei, la care au primit răspuns din partea celor doi auditori, care si-au exprimat disponibilitatea de a 

oferi informaţii, de a  îndruma membrii şi în mod individual referitor la exercitarea profesiei şi auditul de calitate. 

O problemă deosebită ridicată de  unul din participanţi  a fost cea referitoare la cazul unui cabinet care obţine 

de trei ori calificativul C. Auditorii au subliniat că în conformitate cu punctul 121 lit. „m” şi „n” din ROF, constituie 

abatere disciplinară şi că prin raportul semestrial şi cel anual informează Consiliul filialei asupra acestor aspecte, 

care are competenţa să ia măsurile care le consideră necesare în  astfel de cazuri. 

Concluzii :  

Întâlnirea a fost interactivă, membrii clarificând-şi  problemele  legate de auditul de calitate precum şi de 

exercitarea profesiei.. 

 

 

FILIALA CECCAR MARAMURES 
Întâlnire cu conducerea Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă  

Tribunalul Maramureş - În data de 25 octombrie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş, conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin a avut o întâlnire de lucru cu directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Maramureş, dl. Solomon Dumitru Adrian. 

 Întâlnirea a avut loc la sediul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş şi s-a axat 

pe două teme importante. 

Prima temă a abordat aspecte privind activitatea de cenzor în România, în acest sens fiind discutate 

reglementările legale în domeniu, între care: Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu modificările şi 

completările aduse prin Legea nr. 441/2006, în secţiunea a IV-a referitoare la auditul financiar, auditul intern şi 

cenzorii; Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, care, în capitolul IV referitor la situaţiile financiare anuale 

face referire şi la cenzori;  Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă 

şi a contabililor autorizaţi, republicată, care enumeră lucrările ce pot fi executate de către expertul contabil, pentru 

persoanele fizice şi juridice, între care şi atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzori la societăţile comerciale ; 

Ordonanţa Guvernului nr. 17/2007 care aduce o serie de modificări şi completări la O.G. nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, act normativ care stabileşte, pentru prima 

dată, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfăşoară activitatea de cenzor la societăţile 

comerciale şi Standardul profesional nr. 23 privind activitatea de cenzor în societăţile comerciale, emis de Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, care se adresează profesioniştilor contabili ce îşi 

exercită mandatul legal de cenzori în cadrul societăţilor comerciale care aplică reglementările contabile simplificate. 

În continuare au fost larg dezbătute Normele profesionale privind cenzoratul, norme aliniate la standardele 
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internaţionale şi care cuprind: norme de comportament profesional, norme de lucru şi norme de raport. 

De comun acord s-a stabilit organizarea unei întâlniri cu toţi cenzorii din societăţile comerciale pe acţiuni din 

judeţul Maramureş înregistraţi în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, 

ocazie cu care să se prezinte importanţa şi rolul acestora la societăţile comerciale şi răspunderile şi obligaţiile ce le 

revin. 

 

În cadrul celei de-a doua teme, axată pe reglementările privind efectuarea expertizelor contabile judiciare, 

un accent deosebit s-a pus pe cadrul de referinţă privind expertizele contabile judiciare şi extrajudiciare, respectiv 

cadrul legal, cadrul procedural şi cadrul profesional. Cu această ocazie s-au discutat prevederile Legii nr. 76/2012 

de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, prin care au fost aduse numeroase 

modificări în ceea ce priveşte activitatea de expertiză contabilă judiciară, unele cu incidenţă în activitatea de 

expertiză contabilă judiciară, iar alte articole care, deşi nu au legătură directă cu expertiza contabilă judiciară, 

trebuie cunoscute de experţii contabili judiciari, membrii comisiilor de disciplină şi auditorii de calitate, putând 

influenţa activitatea acestora. 

Preşedintele filialei a prezentat procedura dispunerii expertizelor contabile judiciare potrivit 

Standardului profesional nr. 35 Expertizele contabile – Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită, elaborat de 

CECCAR şi Normele CECCAR nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare, şi 

care reglementează modul de organizare şi funcţionare al Grupului de experţi judiciari (GEJ). 

Cu această ocazie a fost transmis şi Tabelul cuprinzând experţii contabili judiciari înscrişi în GEJ, 

care au primit viza de exercitare a profesiei pe anul 2013. 
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- Consultarea legislaţiei, a publicaţiilor, analizarea materialelor primite de la aparatul central 

- Realizarea în data de 10 octombrie 2013 a unei întâlniri la sediul filialei cu dl. Solomon Dumitru Adrian - Director 

la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş 

- Realizarea unei întâlniri cu d-na Butariu Florica din cadrul Biroului local de expertize judiciare din cadrul 

Tribunalului Maramureş 

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

contabile 

- Organizarea acţiunii de pregătire a stagiarilor din anul I şi II pentru semestrul II 

- Organizarea în data de 12 octombrie, a acţiunii de evaluare semestrială a stagiarilor din anul III pentru semestrul II 

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

- Organizarea în data de 12 octombrie, a acţiunii de evaluare a stagiarilor din anul I cărora li s-a echivalat examenul 

de acces cu promovarea unor programe de masterat în domeniu 

- Conducerea lucrărilor şedinţei Biroului permanent al Consiliului Filialei CECCAR Maramureş din data de 08 

octombrie 2013 

- Implicarea în organizarea examenului de acces pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat 

din data de 29 septembrie şi 06 octombrie 2013 

 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINTI 

 
  Filiala Mehedinţi a organizat în cursul  lunii octombrie  2013  atât pregătire profesională pentru membri, cât şi 

întâlniri cu membrii, stagiarii şi sesiunea de evaluare semestrială a stagiarilor aflaţi în an terminal. 

În perioada 07 octombrie –12 octombrie s-a desfăşurat sesiunea de evaluare semestrială a stagiarilor anului 

III aferentă semestrului II 2013. Pe data de 07 octombrie 2013 stagiarii s-au prezentat la sediul filialei  pentru a 

ridica plicurile cu subiecte, iar pe  12 octombrie 2013 s-a desfăşurat  atât proba scrisă  cât şi cea orală unde toţi 

stagiarii au primit note peste 7 (şapte) toţi promovând semestrul II. Datorită faptului că avem mulţi stagiari care-şi 

desfăşoară activitatea în alte localităţi decât localitatea de domiciliu şi pentru a veni în sprijinul acestora, în data de 

11 octombrie s-a desfăşurat pregătirea practică a stagiarilor cu domnul formator de stagiu Ştiucă Florin preşedinte al 

filialei Mehedinţi. 

         În perioada 25 octombrie -26 octombrie 2013 a avut loc cursul la disciplina ,,Studierea şi însuşirea 

standardelor profesionale emise de Corp”,  curs susţinut de  doamna lector Breban Ludovica.  Prezenţa la curs a fost 

numeroasă, participanţii fiind  mulţumiţi de modul de prezentare al lectorului, acesta reuşind să transmită 

informaţiile în mod sintetizat,  sprijinit de un suport de curs bine documentat. Dezbaterile de caz s-au axat pe 

problematica concretă a profesioniştilor contabili având un pronunţat caracter practic. 

 În perioada 30 octombrie -31 octombrie a avut loc pregătirea deontologică şi doctrină profesională a stagiarilor 

cu doamna formator de stagiu Moţ Monica Felicia director executiv al filialei Mehedinţi, stagiarii fiind ajutaţi să 

înţeleagă atât rolul profesioniştilor contabili în cadrul economiei, cât şi importanţa respectării principiilor doctrinei 

şi deontologiei profesionale în activitatea oricărui expert. 
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FILIALA CECCAR MURES 
 

Organizarea si desfasurarea cursului “ Managementul pietelor de capital” 

in perioada 26,27,28 septembrie 2013, lector invitat  Lector univ.dr. 

Miricescu Emilian- La acest curs au participat 38 de membri. 

 

Masa rotunda la sediul filialei organizat in data de 24 oct 2013 – 

Tema dezbătută: organizarea testarii expertilor contabili in luna 

decembrie in vederea inscrierii in GEJ, prezentare Norma 1040/2010 , 

discutii pe marginea standardului profesional 35. Numar de participanti - 

48 experti contabili  

Seminar organizat la sediul filialei in data de  28.10.2013 – cu 

participarea a 57 de membrii.  Discutiile au avut in vedere prezentarea 

noii structuri a ANAF la nivel teritorial si prezentarea unor noutati legislative în domeniul fiscal aparute in perioada 

iulie-octombrie 2013. 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
În cursul lunii octombrie filiala Prahova a organizat următoarele 

acţiuni: 

În data de 03.10 la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie 

Prahova, conducerea filialei (preşedinte şi director executiv) 

împreună cu reprezentanţii a 14 societăţi de expertiză contabilă au 

participat la un eveniment de business-networking, la care au 

participat aproximativ 200 oameni de afaceri din judeţ. 

Evenimentul a constituit un util schimb de informaţii, oamenii de 

afaceri având posibilitatea să cunoască o parte din activitatea 

CECCAR şi să poarte discuţii cu reprezentanţii societăţilor 

comerciale membre ale Corpului, să le cunoască preocupările, 

portofoliul de lucrări, etc. 

Discuţiile profesionale s-au desfăşurat într-o ambianţă destinsă, 

fiind completate de momente interesante şi atractive, care au 

îmbinat elementele de business cu o prezentare de modă. 

În data de 25.10 Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a 

organizat Topul firmelor prahovene. 

În baza protocolului existent, filiala noastră a avut o prezenţă 

activă prin: 

 participarea la eveniment a preşedintelui şi a directorului 

executiv; 

 amenajarea unui stand cu publicaţii; 

 amplasarea a două roll-up-uri;; 
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 în mapele distribuite participanţilor au fost puse materiale 

publicitare ale CECCAR, respectiv un flyer de prezentare a 

activităţii CECCAR şi un pliant cu publicaţiile CECCAR; 

 în revista festivă Dynamic Business editată de Camera de 

Comerţ şi Industrie Prahova special pentru acest eveniment, 

a fost tipărită o machetă de prezentare a filialei Prahova a 

CECCAR. 

În alocuţiunea sa, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie 

Prahova, dl Aurelian Gogulescu a menţionat calitatea de partener 

al filialei CECCAR. 

La eveniment au mai participat reprezentanţii a şase societăţi 

membre ale Corpului. 

În data de 28.10 s-a organizat o întâlnire de lucru cu membri ai 

Grupului de Experţi Judiciari la care au participat directorul 

executiv, auditorul de calitate şi 56 membri. 

La întâlnire s-au discutat teme de interes pentru membri, 

respectiv modificări legislative, calitatea rapoartelor de expertiză, 

etc. 

Întrucât în perioada anterioară un număr de 57 rapoarte au trebuit 

refăcute în urma prezentării la auditul de calitate, s-a discutat 

despre modul de întocmire a acestora, prezentându-se greşelile 

constatate frecvent. 

Cursuri organizate: 

1. Cursul de pregătire pentru examenul de aptitudini – 

organizat în perioada 07.10-21.10, cu o durată de 35 ore, la 

care au participat 18 stagiari; 

2. Controlul de calitate şi gestiunea unui cabinet de expertiză 

contabilă – desfăşurat în perioada 15-18.10.2013, cu o 

durată de 20 ore, susţinut de dna Pantazi Florentina, cu 35 

participanţi; 

3. Doctrina şi deontologia profesională – curs de 20 ore, 

susţinut de dl Iancu Ion în perioada 28-31.10.2013, cu 37 

participanţi. 

 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
   1. Colegiul Economic  din Satu Mare,în cadrul acţiunii *Şcoala altfel* a organizat în data de 27.09.2013 o 

*sărbătoare* a Zilei Contabilului Român,la care au invitat-o alături de reprezentanţii presei si pe d-na Rodica 

Grădinar – director executiv CECCAR Filiala Satu Mare.Elevii colegiului,din clasele a XII –a au pregatit un 

material videoproiectat despre istoria contabilitaţii în lume şi în ţara noastră,amintind de Luca Paciolo  promotor al 
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metedelor contabile care au cunoscut o evoluţie 

ascendentă pînă astazi;apoi a urmat prezentarea 

Normelor privind organizarea Zilei Naţionale a 

Contabilului Român.D-na Grădinar Rodica a fost 

invitată să le vorbească elevilor despre profesia 

contabilă şi organizarea Corpului,dar şi despre 

felul în care a fost organizată în acest an la Satu 

Mare,Ziua Contabilului. Apoi elevii au pus 

diferite întrebări privind posibilitatea de a ajunge 

membrii CECCAR,condiţii de a profesa,aspecte 

financiar- contabile şi fiscale. 

     La finalul întîlnirii conducerea colegiului a 

propus ca în viitor să avem în vedere încheierea 

unui protocol de colaborare care să vizeze 

activitaţi comune: experţi contabili – 

elevi,viitorii membri care vor duce mai departe 

profesia contabila. 

     Ziarul local Gazeta de Nord Vest,în data de 28.09.2013 a publicat următorul articol referitor la eveniment. 

Ziua Contabilului Român, sărbătorită la Colegiul Economic 

 

Elevii claseor a XII-a B, a XI-a B şi XI-a D de la Colegiul Economic “Gheorghe Dragoş” au sărbătorit ieri Ziua 

Contabilului Român printr-o dezbatere profesională având ca titlu “Contabilii de azi – contabilii de mâine”. Alături 

de directorul şcolii, Maria Măgurean, şi profesorul coordonator Maria Sălăgian, la manifestare a participat, în 

calitate de invitat, directorul Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), 

filiala Satu Mare, Rodica Grădinar. Dezbatarea a debutat cu o prezentare mai amuzantă a meseriei de contabil făcută 

de preşedintele Consiliului Eevilor de la Colegiul Economic “Ghoerghe Dragoş”, după care elevii au prezentat un 

material cu privire la Ziua Contabilului Român şi evoluţia contabilităţii în lume. Profesorul coordonator Maria 

Sălăgian a declarat că evenimentul a fost organizat pentru a fi celebrată Ziua Contabilului Român dar şi pentru ca 

elevii să intre în contact direct cu profesioniştii din domeniu şi de a afla secretele meseriei de contabil, motiv pentru 

care a fost invitat şi directorul CECCAR Satu 

Mare. 

La rândul său, directorul CECCAR, Rodica 

Grădinar, a spus că a venit cu bucurie la această 

dezbatere, că va dezvălui viitorilor contabili tainele 

acestei meserii, detalii despre profesia liberă de 

contabil autorizat şi expert contabil şi aşteaptă cu 

interes întrebările elevilor. 

La Satu Mare, Ziua Naţională a Contabilului 

Român a fost sărbătorită sâmbăta trecută în sala de 

şedinţe a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice (AJFP) Satu Mare, eveniment organizat de 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România (CECCAR) – Filiala Satu 

Mare. La manifestare au participat peste o sută de 
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experţi contabili şi contabili autorizaţi din Satu Mare 

precum şi oficialităţi locale şi judeţene, şefi de instituţii şi 

agenţi economici. Tot cu această ocazie au fost premiate 

cele mai bune firme de expertiză contabilă din judeţ. Florin 

Dura 

2.În perioada 4 – 8 oct.2013s-a desfăşurat în sala de curs a 

filialei cursul *Înţelegerea şi aplicarea IFRS*,susţinut de 

conf.univ.dr.Bunea Ştefan,la care au participat 107 membri 

activi şi inactivi. 

   În deschidere dl.Bunea a prezentat proiectul de modificări 

privind Directiva a VIII-a a CEE,trecînd la prezentarea 

detaliată a standardelor internaţionale de contabilitate. 

 

 

3.În data de 24.10.2013 directorul executiv- Grădinar 

Rodica,la invitaţia Camerei de Comerţ Industrie şi 

Agricultură a participat la work shopul *Optimizarea forţei vînzărilor* susţinut de dr.psih.Doru Dima,antreprenor al 

firmei Profiles International Romania. 

   Subiectele abordate: 

Profilul oamenilor de vînzări performanţi 

Cauze ale lipsei de productivitate în vînzări 

Analiza productivitaţii echipei de vînzări 

Soluţii pentru creşterea productivităţii şi implicit a cifrei de afaceri 

Domnul Doru Dima a susţinut prin exemplificări condiţiile în care angajaţii din vînzări işi pot ridica nivelul 

desfasurînd o activitate cu productivitate în creştere;a supus atenţiei lista resurselor necesare pentru o performanţă 

ridicată a oamenilor de vînzări: 

 

1.Expertiză – educaţie/training  

2.Abilităţi cognitive  

3.Motivaţie profesională  

4.Caracteristici comportamentale  

5.Abilităţi de vânzare  

6.Resurse – procese/analize  

 

Firma Profiles International oferă doritorilor diferite instrumente de evaluare,metode de analiză personalizată a 

productivităţii unui eşantion reprezentativ al forţei de vînzări. 

 

Dr.psih.Doru Dima – Preşedinte Colegiul Psihologilor Braşov 

FILIALA CECCAR SUCEAVA 
În data de 3 octombrie 2013,  la sediul filialei CECAR Suceava a avut loc reuniunea profesională cu tema „Relaţiile 

de muncă – reglementare şi probleme practice” cu referire la următoarele aspecte:  

    ∙ probleme frecvente pe care le identifică inspectorii de muncă în acţiunile de control pe care le efectuează 

    ∙ factori ce trebuie avuţi în vedere de către agenţii economici în domeniul relaţiilor de muncă 

    ∙ probleme pe care le-au identificat experţii contabili şi contabilii autorizaţi la clienţii proprii în acest domeniu 
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    ∙ alte teme de interes. 

           Din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava  au 

participat dna  

Cristina  Ionela Manciu - inspector de muncă, dna Luminiţa Matei - 

inspector de muncă şi dl Cristi Iavorenciuc – inspector principal. 

Au participat din partea filialei dl preşedinte Dionisie Marcan , dl 

auditor de calitate Filip Şerban şi  un număr de 47 de membri.  

Reprezentanţii ITM-ului au prezentat cele mai importante deficienţe 

în 

legătură cu transmiterea  REVISAL – ului:  

  -  au atras atenţia în mod deosebit asupra înregistrărilor duble care 

se produc de cele mai multe ori ca urmare a netransmiterii datelor 

de la persoana care predă contabilitatea la persoana care o preia; 

  -  au atras atenţia asupra salvării datelor din REVISAL  pentru ca 

în cazuri deosebite să existe posibilitatea refacerii datelor. 

      Membrii filialei au semnalat următoarele întrebări şi 

probleme: 

1.  Persoanelor fizice autorizate (PFA) şi asociaţiilor familiale (AF) 

nu li se permite folosirea zilierilor. În sectoarele de activitate 

sezonieră este dificil să se încadreze aceste persoane în condiţiile 

prevăzute de codul muncii. 

2. Cum trebuie acordate sporurile pentru zilele de sâmbătă şi 

duminică? 

3. Cum se procedează în cazul detaşării persoanelor în străinătate 

pentru o perioadă de 6 luni, dacă detaşarea se prelungeşte şi dacă 

persoana este obligată să revină în ţară? Cât timp se poate prelungi 

detaşarea? 

4. Pentru cât timp se poate acorda concediu fără plată? 

5. În cazul înregistrării suspendării în REVISAL, dacă se pot opera în program  modificările intervenite după 

înregistrarea suspendării? 

 

Filiala CECCAR Suceava a organizat în zilele de 11-13 octombrie 2013 cursul  cu tema „Norme profesionale 

emise de Corp” la care a participat un număr de 44 de experţi contabili şi 15 contabili autorizaţi. 

Lectorul formator al acestui curs a fost domnul Filip Şerban – auditor de calitate al filialei. 

Suportul de curs utilizat a cuprins  Standardul profesional nr. 21, Standardul profesional nr. 22 şi Standardul 

profesional nr. 23. 

 Conform fişelor de evaluare s-a concluzionat că membrii au fost mulţumiţi de tehnicile de predare şi 

conţinutul cursului. 

FILIALA CECCAR VALCEA 
Dând curs invitatiilor primite de la Rectorii Universitatilor de profil din judet si in baza Protocoalelor de colaborare 

incheiate, directorul executiv al filialei d.na Cringus Valentina impreuna cu Presedintele ales al filialei dl.Cocos 

Vasile, au participat marti 1 octombrie la deschiderea anului universitar 2013-2014, la Universitatea C-tin 

Brincoveanu si la Universitatea Spiru Haret din Rm.Valcea.  
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Conform PNDPC pentru anul 2013, am organizat si desfasurat in perioada 11,12 octombrie in sala de curs de la 

sediul filialei, cursul Gestiunea unui cabinet de expertiza contabila cu o durata de 10 ore, iar in perioada 13,14 

octombrie cursul Controlul de calitate intr-un cabinet de expertiza contabila cu o durata de 10 ore. 

Miercuri 16 octombrie, conducerea filialei a organizat o intalnire  de lucru cu reprezentanţii IPJ Valcea. Alaturi de 

37 de experti contabili judiciari, au participat la dezbateri dl. Dascălu Marius-  Comisar  Şef adjunct IPJ Valcea, dl. 

Bălaşa Vasile – Şef birou investigaţii fraude, dl. Mazilu Daniel – Inspector cercetări penale si dl. Marcu Cătălin – 

Inspector cercetări penale. Discutiile purtate au vizat activitatea de expertiză contabila în cauzele penale, problemele 

pe care le intampina expertii, dar si neajunsurile din partea reprezentantilor IPJ Valcea. Au fost dezbatute aspecte 

privind : încasarea onorariilor; reconstituirea evidenţei contabile a agenţilor economici ( documente incomplete); 

formularea obiectivelor  sub forma  "să se calculeze şi să se precizeze ce legi au fost încălcate…" - fapt ce încalcă 

reglementările activităţii de expertiză contabila judiciară; înţelegere cu privire la timpul necesar pentru întocmirea 

rapoartelor de expertiză judiciară(expertul contabil trebuie să aibă timp pentru informare, asimilare şi sedimentare a 

informaţiei, aprofundare a legislaţiei, destul de stufoasă si în permanentă modificare sau actualizare). Reprezentantii 

IPJ Valcea, au concluzionat că există o foarte bună colaborare de ambele părţi, apreciind totodata activitatea 

expertului contabil si contributia lui majora in rezolvarea unor cauze penale.      

Luni 21 octombrie, a avut loc o intalnire de lucru la care au participat experti contabili, directorul executiv al filialei, 

auditorul de calitate si reprezentanta Biroului local de expertize judiciare. S-a discutat in principal problema 

onorariilor care inca se incaseaza dupa foarte multe luni, dar si refuzul unor experti contabili de a intocmi anumite 

expertize. 

 

Toti participantii au fost de acord ca rezolvarea problemelor ridicate nu se poate realiza decat colaborand permanent 

si de asemenea utilitatea organizarii periodic, astfel de intalniri. 
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Noutăţile legislative aferente perioadei 

19 septembrie 2013 – 14 noiembrie 2013 

 

 Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial al României a unor acte normative de interes pentru profesia 

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

 

Ordonanta Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea 

unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 593 din 20 septembrie 2013.  

Printre alte reglementari, OUG nr. 88/2013 modifica si prevederi din Codul Fiscal referitoare la contributiile 

de asigurari de sanatate. Astfel, potrivit actului normativ, persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor (chirii si arenda) vor fi obligate la plata contributiilor de asigurari de sanatate. 

Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza 

venituri din cedarea folosintei bunurilor reprezintă diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata 

prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate 

in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a 

normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim 

brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi 

mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut. 

Prin exceptie, pentru persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere 

la sursa a impozitului, baza lunara de calcul al contributiei este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila 

determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim 

brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.  Ca si in cazul precedent, baza 

lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut. 

Noile prevederi vor intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014. 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru 

intreprinderi mici si mijlocii a fost publicată in Monitorul Oficial al României nr. 631 din 11 octombrie 2013. 

Ordonanta de urgenta aproba Programul de garantare a creditelor pentru IMM-uri, in limita unui plafon de 

garantare de 2 miliarde lei. Programul se deruleaza pe o perioada de 36 luni si are ca obiectiv acordarea de facilitati 

de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, de catre institutiile de credit. 

Programul consta in acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit pentru capital de lucru 

garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, exceptand dobanzile, comisioanele si 

spezele bancare. 

Valoarea maxima a unui credit garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioada de maximum 24 luni, cu 

posibilitatea prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a 

ordonantei de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit. 

De asemenea, actul normativ instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice 

este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 

(FNGCIMM), in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit care 

urmeaza sa acorde credite IMM-urilor eligibile in cadrul programului. Sursa de plata a garantiilor acordate de catre 

FNGCIMM este Fondul de risc pentru intreprinderi mici si mijlocii. 

Beneficiarul programului se obliga sa constituie, conform Codului civil, in favoarea statului roman, 

reprezentat de MFP, o ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de 

credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor  datorate de acesta in baza contractului de garantare, in 
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limita liniei de credit contractate. 

Totodata, administratorii si actionarii/asociatii detinand cel putin 50% din capitalul beneficiarului 

programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica autorizata, in calitate de fideiusor, vor garanta prin cel putin 

un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul 

statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune. Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au 

valoare de inscrisuri autentice. 

 

 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3331/2013 pentru aprobarea 

Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si 

continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 658 din 25 octombrie 2013. 

 

Pentru a implementa noutatile fiscale introduse prin Ordonanta Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, ANAF a actualizat 

Procedura de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA prin Ordinul nr 3.331/2013 pentru 

aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si 

continutului unor formulare. 

Prin Ordonanta Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, se dispune anularea inregistrarii in scopuri de TVA a 

societatilor, daca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau 

faptele prevazute la art.2 alin. (2) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.75/2001 privind organizarea si functionarea 

cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Infractiunile sau faptele prevazute in acest 

articol reprezinta infractiunile de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal si/sau atragerea raspunderii solidare cu 

debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent ramasa definitiva in 

sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca. 

De asemenea, prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 au fost introduse noi dispozitii referitoare la 

indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de 

TVA. 

  

Potrivit Ordinului ANAF, lunar, pana pe data de 10 a fiecarei luni, compartimentul de specialitate din cadrul 

Fiscului selecteaza cu ajutorul aplicatiei informatice: 

 persoanele inregistrate in scopuri de TVA care au inscrise in cazierul fiscal fapte care atrag raspunderea 

solidara cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent; 

 contribuabilii care au inscrise in cazierul fiscal fapte care atrag raspunderea solidara cu debitorul declarat 

insolvabil sau insolvent si care au calitatea de asociati/administratori ai persoanei impozabile; societatilor se 

selecteaza administratorii si asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic care au inscrise in cazierul fiscal 

astfel de fapte. 

Pentru societatile comerciale care indeplinesc conditia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, din cauza 

faptului ca asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic ori administratorii au fapte inscrise in cazierul fiscal, 

compartimentul de specialitate verifica in Registrul comertului electronic (RECOM), daca asociatii majoritari sau, 

dupa caz, asociatul unic ori administratorii detin aceasta calitate la data aplicarii procedurii. 

 Dupa identificarea persoanelor, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal intocmeste 

referatul prin care propune, pentru persoana impozabila, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA si 

anularea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA. Apoi, acelasi compartiment face proiectul Deciziei privind 

anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, avand bifata casuta corespunzatoare. 
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Aceste documentele se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul 

adjunct al unitatii fiscale, in situatia in care in structura unitatii fiscale este aprobat postul de conducator adjunct. 

Ulterior, referatul si decizia se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.  

 In acest caz, anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor se efectueaza la data 

comunicarii deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA de catre organul fiscal. Cu aceeasi data se anuleaza 

si certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. 

Astfel, la data intrarii in vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul presedintelui ANAF nr.700/2012 

pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si 

continutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.356 din 25 mai 2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit prezentului Ordinului, in cazul in care s-au facut erori in inregistrarea de TVA, dupa emiterea 

Deciziei pentru indreptarea erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a inregistrarii in 

scopuri de TVA, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor efectele indreptarii erorii, 

dupa cum urmeaza: 

 in situatia in care se constata ca persoana impozabila a fost inregistrata in scopuri de TVA, conform art.153, 

din eroare, aceasta inregistrare se anuleaza si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit se radiaza, 

incepand cu data inscrisa in decizia de indreptare a erorii; pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii si data 

anularii inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art.153 alin.(93) din Codul fiscal, respectiv: 

1. persoana impozabila care a fost inregistrata eronat in scopuri de TVA actioneaza in calitate de persoana 

inregistrata in scopuri de TVA, cu exceptia situatiei in care inregistrarea eronata a fost generata de 

organul fiscal, caz in care persoana impozabila poate aplica regimul special de scutire pentru 

intreprinderile mici prevazut la art. 152, in care se mentioneaza exceptii pentru cei cu o cifra de afaceri 

sub 65.000 de euro; 

2. dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de beneficiari de la persoanele impozabile 

respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art 145 – 1471. 

 in cazul in care se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat, din oficiu, codul de inregistrare in scopuri 

de TVA, conform art.153, din eroare, aceasta va fi inregistrata de organele fiscale competente; in aceasta 

situatie se emite un nou certificat de inregistrare in scopuri de TVA, in care se mentine data initiala a 

inregistrarii in scopuri de TVA din certificatul anterior; certificatul astfel emis se  comunica persoanei 

impozabile potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala; pe perioada cuprinsa intre data anularii si data 

inregistrarii in scopuri de TVA sunt aplicabile prevederile art.153 alin.(94) din Codul fiscal: 

1. cand se constata ca persoanei impozabile i-a fost anulat din oficiu de organele fiscale codul de 

inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153, ca urmare a unei erori, aceasta va fi inregistrata, 

din oficiu sau la cererea persoanei impozabile, de organele fiscale competente; pe perioada cuprinsa 

intre data anularii si data inregistrarii in scopuri de TVA persoana respectiva isi pastreaza calitatea 

de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, mentinandu-se data inregistrarii in scopuri 

de TVA anterioare; 

2. dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate pe aceeasi perioada de beneficiari de la 

persoanele impozabile respective se exercita in limitele si in conditiile prevazute la art. 145 – 1471, 

considerandu-se ca achizitiile au fost efectuate de la o persoana impozabila inregistrata in scopuri de 

TVA conform art 153. 

 

In ipoteza in care, la data constatarii erorii, persoana impozabila inregistrata, din eroare, in scopuri de TVA 

este inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari si/sau Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul 

TVA la incasare, compartimentul de specialitate aplica procedura de radiere, din oficiu, din aceste registre ca urmare 
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a indreptarii erorii. 

  

Actul normativ aduce şi modificari si în legatura cu reorganizarea ANAF de la finalul lunii iunie, prin care 

directiile judetene ale finantelor publice au fost desfiintate, iar in locul lor s-au infiintat directii regionale ale 

finantelor, a caror arie de competenta corespunde celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. In plus, prin aceste 

masuri organizatorice s-au adus modificari denumirii organelor fiscale teritoriale si structurii organelor de conducere 

ale acestora. 

Actualizarea procedurii de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA vizeaza si schimbarea 

denumirilor structurilor de conducere ale organelor fiscale implicate in aplicarea acestei proceduri. 

  

 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3330/2013 pentru aprobarea 

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

alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial al României nr. 

664 din 30 octombrie 2013. 

Actul normativ aproba procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit 

prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

De asemenea, se aproba modelul si continutul formularelor: 

- “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (099)”; 

- “Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 153 alin. 

(91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”; 

- “Decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit 

prevederilor art. 153 alin. (91) ) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare”. 

 

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA de catre organele fiscale competente, la 

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

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

fiscal fapte; 

- nu au depus niciun decont de taxa; 

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

 

Hotărârea Guvernului nr. 848/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi 

mijlocii a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 687 din data de 8 noiembrie 2013  

Principalele modificări sunt: 

- schema de minimis trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în cea a Departamentului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism din cadrul Ministerului Economiei; 

- valoarea maximă a ajutorului de minimis s-a redus de la 200.000 euro la 100.000 euro, iar sumele vor fi 

acordare pe o perioadă  de doi ani fiscali consecutivi şi nu trei, asa cum era stabilit anterior; 

- sumele nerambursabile vor fi  în procent de 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre 

finanţare, şi nu 100%, aşa cum era stabilit până în prezent; 
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