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CURIERUL FILIALELOR 

 
 
FILIALA CECCAR ARAD 

În zilele de 14-15.01.2015 a avut loc prima întâlnire 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 14.01.2015 106 membri experţi contabili şi în ziua de  

15.01.2015 – 101 membri  contabili  autorizaţi. 

 D-nul președinte Horga Petru a făcut o informare asupra evenimentelor mai importante ale 

profesiei din anul care s-a încheiat. Anunță Adunarea Generală care va avea loc în data de 

27.02.2015.  

 D-nul Prof. dr. 

univ. Mateș Dorel 

prezintă o sinteză cu 

modificările aduse de 

OMFP 1802/2014 – 

Reglementările 

contabile privind 

situaţiile financiare 

anuale individuale şi 

situaţiile financiare 

anuale consolidate. 

 D-nul șef 

serviciu persoane 

fizice Arad - Dreghici 

Gheorghe, prezintă 

Ordinul nr. 

4024/2014 pentru 

modificarea şi 

completarea 

Ordinului 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului 

şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin 

autoimpunere sau reţinere la sursă.  

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

evidența și gestionarea membrilor, acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei persoanelor 

juridice și fizice. 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 onorariilor încasate de la beneficiari şi cuvenite statului, dovada asigurării pentru 
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riscul profesional, dovada că 

nu au suferit nicio condamnare 

care să le interzică dreptul de 

gestiune și administrare a 

societăţilor (declaraţie pe 

proprie răspundere sau 

cazier), dovezi privind 

dezvoltarea profesională 

continuă, adeverinţa medicală 

din care să rezulte că este apt 

din punct de vedere fizic şi 

psihic pentru exercitarea 

profesiei. 

D-na șef birou Tablou 

Jenescu Anda prezintă 

membrilor platforma 

EVIDNOU.CECCAR.RO, cu 

indicațiile de utilizare. 

D-na Furca Teodora - auditor de calitate, a prezentat principalele concluzii care se desprind din 

exercitarea auditului de calitate în anul 2014, codul etic secțiunea 100. 

D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale:  

Ordin 1620 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de 

certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, Ordonanţă de urgenţă 79 

pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, Hotărâre 1091 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, Ordonanţă de urgenţă 80 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, Lege 170 privind 

administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor 

teritoriale de muncă, Ordin 594 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor. 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 

 
Dintre principalele activităţi cu care a debutat Filiala Bihor în acest an, amintim:  

 Conferință de presă din data de 12 ianuarie, în care s-au prezentat principalele direcţii 
de acţiune ale filialei, stabilite prin programul pe anul 2015. La această acţiune au 
participat preşedintele şi directorul executiv al filialei; 

 Am început acţiunea de acordare a vizei de exercitare a profesiei pe anul 2015 
membrilor activi, iar până la 31 ianuarie s-au primit şi verificat aproximativ 800 de 
dosare privind obţinerea vizei de exercitare a profesiei urmând în perioada următoare 
ca aceste dosare să le procesăm în programul EvidExpert; 

  În acest an, la fel ca şi în anii precedenți, la sediul filialei Bihor, zilnic se întrunesc 
membrii, stagiarii, și alte persoane interesate de dezvoltarea cunoștințelor profesionale. 
Astfel, luna ianuarie a debutat cu: 
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 Patru seminarii: - 
trei  cu tema ”Noutăți 
contabile și fiscale 
aplicabile de la 1 
ianuarie 2015”, la 
care au participat  
181 de persoane și 
unul cu tema – 
“Noutăţi fiscale 
aplicabile de la 
01.01.2015, privind 
TVA, impozitul pe 
venit  şi impozitul pe 
profit” la care au 
participat  61 de 
persoane; 

În cadrul seminariilor alături, de 
specialişti din finanțe, practicieni 
din piața serviciilor contabile şi 
fiscal, au dezbătut modificările legislative aplicabile din 2015 precum şi problemele generate de 
legislaţia fiscală şi contabilă în vigoare; 

 Din cadrul Programului de dezvotare profesională continuă sunt în derulare două 
cursuri: “Înţelegerea şi aplicarea Standardelor profesionale emise de Corp - Sp34”  şi  “ 
Lucrări premergătoare închiderii exerciţiului financiar şi întocmirii situaţiilor financiare 
anuale”. 

Cursurile sunt primite cu 
interes de către membri, iar 
lectorii, prin maniera 
interactivă și 
neconvențională de 
abordare a cursului, au 
obţinut feed-back-uri 
excelente. 

 În data de 12 ianurie 2015 
în sala de cursuri a filialei 
CECCAR Bihor s-a 
organizat ceremonia 
depunerii jurământului faţă 
de societate şi faţă de 
Corpul Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din 
România de către cei 48 de 
absolvenţi ai examenului de 
aptitudini sesiunea 16 şi 23 
noiembrie 2014 din judeţul 
Bihor.  

În discursurile rostite cu această ocazie s-a subliniat importanţa profesioniștilor 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 
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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 Bochiș, 
preşedintele Comisiei de disciplină, ec Stoica Cristian Radu, membrii Consiliului filialei, reprezentanți 
ai presei locale, însoțitorii noilor  profesioniști 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.”  

Gratulare noilor profesionişti contabili, membri ai filialei CECCAR Bihor! 

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
În 22.01.2015, C.E.C.C.A.R. filiala Braşov a organizat seminarul cu tema „Noutăţi fiscale şi 

contabile aplicabile de la data de 1 ianuarie 2015”. 
Seminarul s-a desfaşurat în sala de cursuri a filialei „Emanoil Ion Nechifor”. 
Seminarul a fost susţinut de domnul deputat Gheorghe Ialomiţianu şi doamna Rogalschi 

Nicoleta din partea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, Biroul de Comunicare, 
Relaţii publice şi Mass Media.  

Din partea filialei au participat preşedintele filialei, ec. Nicolae Băjan şi doamna director, ec. 
Cornelia Deleanu, iar membrii au participat în număr de 132. 

În cadrul seminarului a fost dezbătută  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, apărută în Monitorul Oficial cu nr. 

902/11.12.2014.  
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Principalele modificări aduse de noile reglamentări au avut în vedere: 

 Abrogarea sistemului simplificat de contabilitate, ca prim pas în introducerea în legislaţia 
naţională a regimului microîntreprinderilor; 

 Introducerea opţiunii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi în scopul realizării de 
venituri să conducă evidenţă contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, cu 
excepţia situaţiei în care legislaţia fiscală se prevede altfel; 

 Introducerea posibilităţii ca şi persoanele nou înfiinţate, precum şi persoanele juridice cu sediul 
în România să opteze pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; 

 Reconsiderarea sferei de cuprindere a entităţilor de interes public; 

 Menţionarea expresă a faptului că la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice nu 
mai pot fi depuse mai multe seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. 
S-a pus accent pe corectarea erorilor din perioadele anterioare. Acest lucru nu determină 

modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii. Acestea sunt prezentate în notele explicative la 
situaţiile financiare în care se vor regăsi informaţii cu privire la natura erorilor constate şi perioadele 
afectate de acestea. 

Reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează stocurile la care se referă, dacă 
acestea mai sunt în gestiune. Dacă aceste stocuri nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază 
distinct în contabilitate (contul 609 Reduceri comerciale primite) pe seama conturilor de terţi. 
Reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă se 
evidenţiază distinct în contabilitate (contul 709 + Reduceri comerciale acordate) pe seama conturilor 
de terţi. 

Un accent mare s-a pus şi pe noile modificări privind procedura înregistrării la cerere în scopuri 
de TVA potrivit Codului fiscal după modificările aduse de OUG nr 80/2014 în vigoare începând cu data 
de 1 ianuarie 2015, excepţie punctele 20-24 care se aplică cu 1 februarie 2015, precum şi modificările 
la Impozitului pe venit urmare a modificărilor aduse de OUG nr 80/2014. 

Întâlnirea s-a dovedit a fi de real folos membrilor care au participat la seminar cu întrebări, 
situaţii concrete întâlnite în activitatea de zi cu zi, soluţii oferite colegilor. Având în vedere multiplele 
modificări legislative, filiala are în vedere organizarea în cel mai scurt timp şi a altor întâlniri cu scopul 
lămuririi şi implementării acestor elemente de noutate conform cerinţelor legii. 
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În perioada 
29.01.2015 – 
01.02.2015, filiala 
a organizat curs 
de pregătire 

profesională 
continuă la 
disciplina Doctrina 
şi deontologia 

profesiei 
contabile, la care 
au participat un 
număr de 178 
membri. 

 

 

 

 

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 
 

Filiala București a informat și a sprijinit membrii și viitorii 

profesioniști contabili la început de an 
 

 

 

Pe tot parcursul lunii ianuarie, filiala 

București a intensificat colaborarea cu membrii, 

aceștia beneficiind de consiliere în privința 

modalității și condițiilor ce trebuie îndeplinite în 

vederea obținerii vizei pe anul 2015. După cum 

bine se știe, viza de exercitare a profesiei pe anul 

în curs se obține în prima lună a anului (până la 

data de 31 ianuarie), potrivit Normelor nr. 

1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea 

membrilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel că luna ianuarie a fost dedicată 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2012/09/Hotarare-Consiliu-Superior-din-06-septembrie-2012.pdf
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2012/09/Hotarare-Consiliu-Superior-din-06-septembrie-2012.pdf
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acestei activități. În vederea desfășurării activității 

conform normelor Corpului, membrii filialei au 

primit consiliere și sprijin în vederea întocmirii 

dosarului pentru obținerea vizei anuale de 

exercitare a profesiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carieră de Succes în Audit și Contabilitate – proiect realizat în colaborare cu CECCAR 

filiala București 

 

În ziua de 20 ianuarie, filiala a fost gazdă timp de câteva ore pentru studenți ai unor facultăți cu 

profil economic. Aceștia au participat la o vizită de studiu privind profesia contabilă, organizată de SC 

Arexim SRL, în parteneriat cu CECCAR filiala București. 

  Evenimentul face parte din proiectul ”Carieră de Succes în Audit și Contabilitate”, realizat 

de SC Arexim Audit SRL – firmă membră CECCAR – în parteneriat  cu Universitatea București și 

cofinanțat de Fondul Social European 

prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013. Ca dovadă a sprijinului acordat 

membrilor săi, filiala a fost gazda 

evenimentului organizat de firma 

membră CECCAR, în deschidere 

președintele lect. univ. dr. Florentin 

Caloian adresându-se celor prezenți. 

Domnia sa le-a făcut o prezentare în 

amănunt a ceea ce înseamnă 

organismul profesional CECCAR, a 

profesiei contabile și a modului în care 

pot deveni membri CECCAR. 

Susținând continuu profesia contabilă 

în rândul studenților, președintele filialei i-a îndemnat pe cei prezenți să îmbrățișeze nobila profesie 

ce oferă o multitudine de satisfacții. 

”CECCAR este cel mai vechi organism profesional, fiind fondat în 1921 de către prof. Grigore 

Trancu Iași. În 1993, la inițiativa regretatului prof. univ. dr. Marin Toma, președinte CECCAR, 
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activitatea CECCAR a fost reluată după ce fusese întreruptă în perioada comunistă”, a precizat lect. 

univ. dr. Florentin Caloian. 

  

 

Președintele filialei le-a prezentat 

studenților ghidurile și standardele 

elaborate de CECCAR, care 

reglementează profesia contabilă 

și îi ghidează pe cei care o 

desfășoară în elaborarea 

lucrărilor. 

 Domnia sa a făcut cunoscut celor 

prezenți statutul de membru IFAC 

al organizației profesionale: 

”Membrii persoane fizice și 

juridice sunt avizați de filiala 

CECCAR București pentru a-și 

desfășura activitatea pe teritoriul României, iar odată cu intrarea țării noastre în UE, și la nivel 

european – la nivelul țărilor care fac parte din IFAC – Federația Internațională a Experților Contabili – 

CECCAR fiind membru cu drepturi depline în cadrul IFAC”. 

 ”Filiala București are o dimensiune profesională distinctă la participările și conferințele 

internaționale, unde CECCAR a fost invitat. Am onorat cu mare plăcere participările internaționale 

(...). Filiala se bucură de un onorant statut ca fiind cea mai mare filială din sud-estul Europei”, a mai 

declarat lect. univ. dr. Florentin Caloian în cadrul întâlnirii ce s-a bucurat de grad ridicat de interes și 

de succes în rândul studenților prezenți. Majoritatea celor prezenți au declarat că au aflat pentru prima 

dată despre bine-cunoscutul organism profesional încă de pe băncile școlii, alții din mass-media. Cu 

toții au primit cu mare interes informațiile prezentate, considerând profesia contabilă ca fiind 

generatoare de succes și oferind celor care o profesează un statut deosebit în societate. Totodată, 

principiile pe care se bazează nobila profesie – obiectivitate, corectitudine, independență, competență 

– i-au făcut pe cei prezenți să se declare încântați de alegerea domeniului contabil. 

 În urma participării la eveniment, cei prezenți au acumulat informații privind aria de impact a 

profesiei de expert contabil și contabil autorizat în mediul economic, atribuții, responsabilități și 

reglementări specifice profesiei, rolul CECCAR în reglementarea și gestionarea câmpului profesional, 

principiile deontologice cheie, trasee profesionale  

 A reieșit în urma întâlnirii faptul că studenții ce urmează profilul economic sunt familiarizați cu 

ceea ce reprezintă organismul profesional CECCAR în rândul profesioniștilor contabili și de 

importantul rol pe care acesta îl joacă la nivel național: ”CECCAR are rolul de a educa, de a coordona 

și de a organiza profesia contabilă în România, de a crea o instituție specializată, respectată, care să 

îndeplinească toate obiectivele contabililor din țară”, a declarat unul dintre participanți. Dacă înaintea 

întâlnirii unii participanți nu erau convinși de îmbrățisarea profesiei contabile la terminarea studiilor, cu 

siguranță evenimentul la care au luat parte le-a oferit acestora suficiente și întemeiate motive să 

urmeze o carieră generatoare de succese: cariera contabilă.  
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Pregătirea profesională continuă 

 

În decursul lunii ianuarie, membrii filialei București au putut lua parte la cursul ”Audit financiar 

și certificare – Doctrina și deontologia profesiei contabile”, desfășurat în zilele de 28 și 29 

ianuarie, susținut de lect. univ. dr. Florentin Caloian, în cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Profesională Continuă. 

 Pe tot parcursul primei luni a anului 2015, pe lângă activitatea de acordare a vizei, filiala s-a 

preocupat de mediatizarea în rândul membrilor a Adunării Generale ce va avea loc în data de 19 

februarie, ora 16.30, în cadrul Palatului Național al Copiilor. 

 Și anul 2015 se anunță a fi unul plin de evenimente de real interes pentru membrii filialei 

București, asemenea anului precedent în care aceasta s-a remarcat printr-o intensă activitate menită 

să informeze și să acorde în permanență sprijinul necesar desfășurării activității de către membrii săi. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 

ÎNTÂLNIRE LUNARĂ CU MEMBRII FILIALEI 

 

În data de 13 ianuarie 2015 în sala de şedinţă a filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu ocazia 
căreia au fost prelucrate 25 acte legislative apărute în perioada 11 decembrie 2014 – 09 ianuarie 
2015.   

        

Un accent deosebit s-a acordat OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea noilor reglementări contabile 
publicat în M.Of. nr. 963/30.12.2014, respectiv OUG nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative publicat în M.Of. nr. 906/12.12.2014. 
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FILIALA CECCAR DOLJ 
 

La iniţiativa filialei 
C.E.C.C.A.R. Dolj, marţi, 20 
ianuarie 2015, ora 14.00 s-
a organizat la sala de curs a 
C.E.C.C.A.R. din Craiova 
un seminar pe teme 
profesionale. 
         În deschiderea 
acestei acţiuni, directorul 
executiv al C.E.C.C.A.R. 
filiala Dolj, Lascu Florin, a 
mulţumit conducerii 
Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor 
Publice Dolj pentru 
implicarea în această 
acţiune şi a solicitat celor 
prezenţi în sală ca în cadrul 
activităţilor profesionale pe 
care le desfăşoară să 
respecte următoarele 
principii ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, având în vedere că sunt garanţi ai 
respectării legislaţiei financiar-contabile: integritate, obiectivitate, competenţa profesională şi 

prudenţa, confidenţialitatea, 
comportamentul profesional şi 
respectul faţă de normele tehnice 
şi profesionale. 
        Cu ocazia seminarului, 
specialişti din cadrul instituţiei 
fiscale, Ghencea Viorel şi Radu 
Georgeta, au prezentat notăţi 
legislative cu caracter fiscal din 
Codul fiscal şi Codul de 
procedură fiscală, precum şi din 
domeniul financiar-contabil şi au 
răspuns la întrebările adresate de 
participanţi.  

  Seminarul s-a desfăşurat în 
mod interactiv, având atât rol de 
informare, cât şi de soluţionare a 
diferitelor aspecte tehnice şi 
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legislative care necesită unele clarificări, pe care participanţii au fost invitaţi să le expună. 
 La seminar au fost prezente peste 100 de persoane: experţi contabili, stagiari, profesionişti 

contabili şi administatori din cadrul societăţilor comerciale.  
În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011 între 

C.E.C.C.A.R. şi Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, au fost invitaţi să participe la acţiunea organizată 
de filială şi membrii acestei organizaţii. 

Domnul director executiv al filialei CECCAR Dolj, Lascu Florin, a evidenţiat şi cu această ocazie 
colaborarea fructuoasă cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, care s-a concretizat atât 
prin încheierea unui acord referitor la depunerea situaţiilor financiare de la 31.12.2013, a raportărilor 
contabile de la 30.06.2014, cât şi prin sancţionarea societăţilor comerciale care nu au respectat 
prevederile legale cu privire la organizarea contabilităţii. 
    Seminarul a fost bine apreciat de către participanţi, care au participat activ la desfăşurarea acestuia. 
    Considerăm că şi acest seminar a constituit un prilej de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale a 

stagiarilor şi membrilor filialei. 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 
 

În cursul lunii Ianuarie 
2015, la Filiala C.E.C.C.A.R. 
Giurgiu au avut loc 
următoarele întâlniri: 

- În data de 19 ianuarie 
2015 a avut loc ceremonia de 
depunere a jurământului 
pentru absolvenţii 
examenului de aptitudini 
sesiunea 2014. 

- În data de 27 ianuarie 
2015  a avut loc întâlnirea 
din ultima zi de marţi a 
fiecărei luni,  unde a fost 
prezentată legislaţia apărută 
în luna ianuarie 2015 şi 
decembrie 2014  dar şi alte 
probleme ridicate de cei 
prezenţi. Din legislaţia 
apărută, amintim: 

- Ordinul OMFP nr. 1682/11.12.2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr. 2389/2010 pentru aprobarea procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum 
alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de 
perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări 
vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asiguratorii şi/sau executorii prevăzute de OUG 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, publicat în MO partea I, nr. 935 din 22.12.2014; 
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- Ordinul ANAF nr. 4018/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 52/2012 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal; 

- Ordinul ANAF nr. 4019/2014 privind prerogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit.a şi b din anexa 
2 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor şi achiziţiilor efectuate pe 
teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului declaraţiei informative privind livrările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de 
persoanele înregistrate în scopuri de TVA; 

- MO nr. 963/30.12.2014 – ordinul 1802; 
- MO nr. 966/30.12.2014 – OUG pentru modificarea şi completarea OUG 28/1999 privind 

obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; 
- Ordin MFP nr. 1820/2014 – aprobarea Deciziei comisiei fiscale centrale nr. 6/2014; 
- HG 20/2015 – cota redusă de TVA de 9% pentru tipurile de cazare în structurile de primire 

turistică cu funcţiune de cazare; 
- MO nr. 52/22.01.2015 – legea 

pentru modificarea şi completarea Legii 
53/2003 priv. Codul muncii; 

- Ordin privind modificarea şi 
completarea ordinului preşedintelui 
ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea 
Procedurii de modificare, din oficiu, a 
vectorului fiscal cu privire la TVA, 
precum şi a modelului şi conţinutului 
unor formulare; 

- Ordin pentru aprobarea 
Procedurii de înregistrare, la cerere, în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată 
potrivit prevederilor art. 153 alin 9 din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- MO nr. 16/09.01.2015 – ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în 
scopuri de TVA; 

- MO nr. 2/05.01.2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 
1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea 
impozitelor şi taxelor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau reţinere 
la sursă; 

- MO nr. 54/22.01.2015 – Hot. 
Pentru aprobarea normelor de aplicare 
a Legii nr. 142/1998 privind acordarea 
tichetelor de masă; 

- MO nr. 40/16.01.2015 – ordinul 
pentru aprobarea modelului conţinutului 
unor formulare fiscale utilizate de unele 
persoane impozabile în domeniul taxei 
pe valoarea adăugată. 
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FILIALA CECCAR HARGHITA 
 
                În data de 27 ianuarie 2015, la sediul filialei Harghita a Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România  a avut loc ceremonia de depunere a  jurământului profesional. 
Manifestarea a constituit pentru participanţi un moment de încărcătură emoţională şi satisfacţie greu 
de ascuns. 
           Tinerii absolvenţi ai examenului de aptitudini, au depus jurământ “faţă de ţară şi faţă de Corpul 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România” în prezenţa  preşedintelui interimar al 
Consiliului filialei şi a preşedintelui Comisiei de disciplină. 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
   La ceremonie au fost alături de tinerii absolvenţi membri ai Consiliului filialei,  ai Comisiei de 

disciplină şi executivul filialei CECCAR Harghita. 
              Preşedintele interimar al filialei CECCAR Harghita, d-ul Gencsi Mihaly le-a transmis 

absolvenţilor să îşi îndeplinească atribuţiile cu devotament, profesionalism şi seriozitate. “ Să fii expert 

contabil, contabil autorizat este o calitate care se dobândeşte cu multă muncă, perseverenţă. Acum 

când aţi obţinut această calitate v-aş ruga să respectaţi profesia contabilă, să vă îndepliniţi atribuţiile 

cu înalt profesionalism şi seriozitate”. 
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             D-ul Kanyaro Ivan, preşedintele Comisiei de disciplină a filialei CECCAR Harghita a felicitat 
tinerii absolvenţi şi le-a transmis multă sănătate şi multe contracte bănoase în viitor. ”Doresc să 
subliniez că în exercitarea profesiei membrii CECCAR trebuie să respecte Codul etic profesional, 
trebuie să fie drepţi, curajoşi şi cinstiţi”.   
             Directorul executiv al filialei CECCAR Harghita d-na Popa Aved Marta Csilla a spus că este 
un început pentru proaspeţii absolvenţi ai examenului de aptitudini. ”Acest jurământ este unul dintre 
cele mai frumoase momente ale carierei de profesionist contabil. Cu emoţie, în prezenţa conducerii  
alese şi executive a filialei CECCAR Harghita, viitorii profesionişti jură să respecte legile ţării, 
reglementările Corpului şi Codul etic naţional. Meritaţi din plin felicitările noastre şi să fiţi mereu mândri 
că sunteţi membri CECCAR”. 

 

FILIALA MARAMUREȘ 
 

Priorităţile Maramureşului în anul 2015  

 

 

Instituţia prefectului judeţului Maramureş a convocat în data de 29 ianuarie şedinţa Comisiei 
de dialog social la care au participat dl. Anton Rohian – Prefect, dl. Bondrea Alexandru – Subprefect, 
dl. Dragoş Ionel – Director executiv Direcţia juridică Consiliul Judeţean Maramureş, reprezentanţi ai 
instituţiilor centrale și locale, reprezentanții sindicatelor din Maramureş, Miclea Ion – Consilier 
superior, iar din partea Filialei CECCAR Maramureş a fost prezent preşedintele acesteia conf. univ. 
dr. Cucoşel Constantin. 
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Cu această ocazie a avut loc evaluarea activităţii comisiei de dialog social în anul 2014 şi s-au 
aprobat Programul şi temele şedinţelor ordinare care vor avea loc în anul 2015. 

 

 

 

Dl. Prefect Rohian Anton a apreciat negativ implicarea Consiliului Județean Maramureș și 
prezența acestuia la discuţiile din comisia de dialog social care au avut loc în anul 2014 și a salutat 
numirea d-lui Pop Liviu Marian în funcția de ministru delegat pentru dialog social, propunând o întâlnire 
cu acesta, ocazie cu care să se prezinte punctual problemele cu care se confruntă fiecare organism 
reprezentativ în Comisia de dialog social. 

În continuare, dl. Subprefect Bondrea Alexandru a prezentat analitic problemele care au fost 
ridicate în ședințele Comisiei de dialog social în anul 2014, precum și modul de rezolvare a acestora, 
dar și deficiențele constatate la nivelul comisiei, după care a prezentat obiectivele propuse pentru anul 
2015, între care: 

 Elaborarea programului de dezvoltare a județului Maramureș; 

 Accesarea fondurilor europene; 

 Elaborarea și implementarea politicilor publice; 

 Creșterea calității serviciilor de ocupare a forței de muncă și combatere a șomajului. 
Totodată, a solicitat celor prezenți transmiterea unor teme de interes și de actualitate care să 

fie cuprinse pe agenda de lucru a Comisiei de dialog social pentru anul 2015. 
Participanții la ședință au ridicat și unele probleme care ar trebui rezolvate în anul 2015, între 

care: 

 Prezența deputaților la ședințele de lucru ale Comisiei de dialog social; 

 Lipsa domeniilor majore ale județului Maramureș care să absoarbă absolvenții diferitelor forme 
de învățământ; 

 Elaborarea unei strategii privind pregătirea profesională și domeniile spre care să se orienteze 
cursurile de pregătire profesională.  
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Învăţământul profesional şi tehnic în atenţia reprezentanţilor  

Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş 

 
La sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş a avut loc în data de 27 ianuarie şedinţa 

de lucru a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social al judeţului Maramureş (CLDPS), 
la care a participat şi prof. Vasile Ban – Inspector şcolar general adjunct, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Maramureş, ocazie cu care s-a analizat şi avizat proiectul planului de şcolarizare propus de 
ISJ MM pentru anul şcolar 2015 – 2016, în învăţământul profesional şi tehnic (IPT). Filiala CECCAR 
Maramureş a fost prezentă la această şedinţă prin preşedintele acesteia conf. univ. dr. Cucoşel 
Constantin. 

Având în vedere solicitările operatorilor economici din județul Maramureș pentru domeniile de 
școlarizare în învățământul profesional, în proiectul planului de şcolarizare propus de ISJ MM pentru 
anul şcolar 2015 – 2016, în învăţământul profesional şi tehnic (IPT) au fost prevăzute un număr de 41 
clase pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani (IP3), cu frecvență – zi (față de 30,5 clase 
cât a fost prevăzut în anul școlar 2014-2015), în care să fie cuprinși un număr de 1.148 elevi, dintre 
care cele mai multe în domeniul mecanică (13 clase cu 364 elevi), turism și alimentație (9 clase cu 
252 elevi), fabricarea produselor din lemn (6 clase cu 168 elevi), industrie textilă și pielărie (4,5 clase 
cu 126 elevi). 

 

Moment omagial dedicat profesorului universitar Gheorghe Tașcă 

 

În data de 30 ianuarie s-au împlinit 140 de ani de la nașterea profesorului universitar martir 
Gheorghe Tașcă, care s-a născut la 30 ianuarie 1875. 

Cu acest prilej, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, a 
organizat un moment omagial dedicat personalității profesorului universitar martir Gheorghe Tașcă, 
eveniment care a avut loc în amfiteatrul A59 al Facultății de Științe a Universității Tehnice din Cluj-

Napoca – Centrul Universitar 
Nord din Baia Mare, la care au 
participat un număr de 70 de 
studenți din anul 3 de la 
specializarea Economia firmei. 

Gheorghe Tașcă s-a 
născut la 30 ianuarie 1875, în 
comuna Bălăbănești din județul 
Tutova. În perioada anilor 1882-
1886, Gheorghe Tașcă 
frecventează școala primară din 
Bălăbănești, iar din 1886 învață la 
Colegiul „Gheorghe Roșca 
Codreanu” din Bârlad. După 
absolvire, în 1895, se înscrie la 
Facultatea de Drept din București, 
iar în 1899 își susține teza de 
licență intitulată Despre evoluția 
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proprietății rurale în România, un studiu de drept comparat asupra evoluției formelor de proprietate și 
de folosință a pământului.  

După absolvire, se înscrie în baroul avocaților din județul Ilfov. Tot atunci începe colaborarea 
cu Nicolae Basilescu, profesor de economie politică și viitor decan al Facultății de Drept din Bucureşti. 

După ce profesează câțiva ani, Gheorghe Tașcă pleacă la studii la Paris unde obține doctoratul 
în Drept, în 1907, cu teza La question agraire. Commentaire critique de la legislation rurale en 
Roumanie, Angleterre, Irlande, Allemagne, iar în 1910 obține la Paris un nou titlu de doctor în științe 
economice cu teza Les nouvelles reformes agraires en Roumanie.  

În 1911, Gheorghe Tașcă obține postul de conferențiar și predă Economie politică la Facultatea 
de Drept din București. În 1920 este numit profesor plin la aceeași catedră, post pe care l-a ocupat 
până în 1940.  

După patru luni de la înființarea prin Decret Regal a Academiei de Înalte Studii Comerciale și 
Industriale din Bucureşti, la 10 august 1913, Nicolae Xenopol îl numeşte profesor la Catedra de 
Economie politică.  

În perioada anilor 1929-1931, pentru o perioadă scurtă de timp, ocupă funcţia de Rector al 
Academiei, la care renunță după numirea sa ca Ministru Plenipotențiar al României la Berlin. 

În timpul Primului Război Mondial, când germanii au ocupat o mare parte din vechiul regat, 
inclusiv Bucureştiul, Gheorghe Tașcă s-a refugiat împreună cu ceilalţi profesori la Iaşi, în Moldova, 
fiind concentrat şi numit curier diplomatic între Iași și Petrograd. 

După terminarea războiului și-a reluat activitatea didactică. A predat Economie politică la 
Școala Politehnică, Școala Superioară de Război și alte instituții de învățământ superior. 

În 1925 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar la 21 decembrie 1936 fost 
ales membru titular al Academiei de Științe din România. Gheorghe Tașcă a fost și președinte al 
Asociației Generale a Economiștilor din România (AGER).  

Atât ca economist, cât și ca om politic, Gheorghe Tașcă a fost preocupat de marile probleme 
ale dezvoltării agriculturii, fiind alături de Ion Răducanu și Vodislav Mladenatz un promotor al unor legi 
speciale privind cooperația, singura soluție viabilă pentru rentabilizarea micii proprietăți rurale, 
publicând totodată numeroase lucrări în care își susținea în mod științific punctele de vedere.  

Situația grea a României, în condițiile marii crize economice, l-a determinat pe Gheorghe 
Mironescu, Prim-ministru al României la începutul anilor ʼ30, să-l numească Ministru Plenipotențiar al 
României la Berlin, pentru a obține condiții comerciale mai avantajoase din partea Germaniei, să 
negocieze cu guvernul german acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate. Aceste tratative au fost 
încheiate cu succes în cursul anului 1931. 

În lucrările sale sunt analizate problemele economice și sociale ale României după Primul 
Război Mondial și ale crizei economice din 1929-1933. O perioadă a fost director al ziarului Neamul 
Românesc, înființat de Nicolae Iorga în 1906. 

 La un an după venirea sa de la Berlin, în 1932, Gheorghe Tașcă este numit Ministru al 
Industriei și Comerțului în guvernul prezidat de Nicolae Iorga. După această experiență și-a continuat 
activitatea didactică. 

În 1940 a fost pensionat din cauza opoziției pe care o manifestase față de regimul legionar. 
Între anii 1942-1943 a făcut parte din grupul cadrelor universitare care au ținut prelegeri la Castelul 
Peleș din Sinaia pentru desăvârșirea pregătirii M. S. Regele Mihai I. Aceste prelegeri au constituit 
baza cursului de Economie politică pe care Gheorghe Tașcă l-a publicat în 1945.  

Ultima manifestare din domeniul economic a fost o conferință pe care a ținut-o la Ateneul 
Român în 1946, în cadrul unui ciclu intitulat Idei călăuzitoare în istoria poporului român.  

La 1 august 1950, Gheorghe Tașcă este arestat de autoritățile comuniste împreună cu alți foști 

demnitari. Este încarcerat în închisoarea Sighet, în celula 58. Din cauza regimului la care a fost supus 

și lipsit de orice îngrijire medicală, Gheorghe Tașcă s-a stins din viață, după o grea suferință, la 12 

martie 1951. A fost aruncat în groapa comună a închisorii. 
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Întâlnire cu contribuabilii pe tema modificărilor fiscale privind TVA 
 

 
În data de 30 ianuarie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin a fost invitat și a participat, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Maramureş, la întâlnirea organizată cu contribuabilii, unde au fost prezentate modificările intervenite 
în legislația fiscală privind înregistrarea în scopuri de TVA, modificări aplicabile începând cu 1 
februarie 2015, la care a participat dl. Lupuț Sebastian – Șef serviciu Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Maramureş. 

 
În cadrul discuţiilor purtate, au fost prezentate prevederile 

Ordinului Președintelui ANAF nr. 17/2015 privind criteriile și 
condițiile înregistrării în scopuri de TVA aplicabile de la data de 
1 februarie 2015, prevederi legale care se aplică pentru 
următoarele trei situații când se decide înregistrarea în scopuri 
de TVA: 
1. Înregistrarea în scopuri de TVA de la data înmatriculării 
persoanei juridice la Registrul comerțului, când se estimează 
depășirea plafonului de scutire de 220.000 lei, conform art. 153 
alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. 
2. Înregistrarea în scopuri de TVA prin opțiune ulterior 
înmatriculării societății, chiar dacă nu se atinge plafonul ce 
obligă la înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. 
(1) lit. a) din Codul fiscal. 

3. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA al căror cod de înregistrare în 
scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de către autoritățile fiscale se pot înregistra în scopuri 
de TVA după eliminarea neconformităților. 

 
 

FILIALA CECCAR MUREȘ      

 
În data de 19 ianuarie 2015, filiala Mureș a 

organizat un workshop în colaborare cu  Universitatea 
Petru Maior - Facultatea de Științe Economice 
Administrative și Juridice, locul de desfășurare Aula 
FSEAJ, cu participarea a 234 de membri, Tema 
abordată fiind OMFP 1802/2014 - Noile reglementări 
contabile aplicabile de la 01.01.2015: o nouă 
provocare pentru profesia contabilă din România 
Moderator: Prof. Univ dr. Neag Ramona; ec. Buculeu 
Danila. 

În data de 31 ianuarie filiala a organizat 3 
Seminarii de Fiscalitate cu plată, la care au participat 
147 de membri. Tema abordată cu ocazia organizării 
seminariilor a fost Noutăți, modificări fiscale aplicarea 
OMFP 1802/2014 cu 01.01.2015; Actualități 
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declarare, calcul și plată impozit profit; Actualități în TVA. 
Activitatea principală a filialei în luna ianuarie a constat în încasarea cotizaţiilor variabile şi 

cotizaţiilor fixe restante și aferente anului 2015, au fost preluate de la membri Rapoarte anuale de 
activitate și introduse în programul Evidexpert, au fost acordate vize de exercitare a profesiei 
membrilor care au îndeplinit condiţiile impuse de norma CECCCAR și eliberate Autorizații de 
exercitare a profesiei și preschimbate parafele anuale. 

Filiala a mediatizat organizarea Adunării generale prin transmiterea Convocatorului AG a filialei 
la toți membrii aflați în evidența filialei și a continuat mediatizarea permanentă prin site a 
Convocatorului AG filialei. 

Filiala Mureș a transmis la Consiliul Județean Mureș o adresă pentru rezervare Sala Mare a 
Palatului Culturii în vederea desfășurării ședinței de darea de seamă a filialei în data de 06 februarie 
2015, ora 13.00. Au fost convocați membrii Consiliului filialei pentru analizarea și aprobarea  
materialelor întocmite, care urmează să fie prezentate și supuse aprobării de către AG a filialei. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 7 ianuarie 2015 a avut loc la sediul filialei  întâlnirea lunară cu membrii Corpului  EC 
și CA unde s-au discutat modificările legislative cu valabilitate de la 1 ianuarie 2015, precum și diverse 
speţe apărute în contabilitate şi fiscalitate, dar şi aspecte legate de închiderea exercițiului financiar 
2014.   

În data de 28 ianuarie 2015 la Administraţia Financiară Sălaj a avut loc o întâlnire privind 
modificările apărute la Codul Fiscal. Din cadrul Administraţiei Financiare a participat dl. Director 
adjunct Magyar Cornel, iar din cadrul CECCAR – Filiala Sălaj dl. Preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru. 



Ianuarie,   Nr. 01/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

22                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

În perioada 28-29 ianuarie 2015 la Filiala CECCAR Sălaj în sala de curs „Andrei Cosma” s-a 
desfășurat seminarul profesional cu tema „Modificările aduse Codului Fiscal şi reglementările 
contabile privind OMFP nr. 1802/2014 începând cu 01 ianuarie 2015”. Lectori au fost d-na Director 
Executiv dr. ec. Breban Ludovica si dl. Preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru. La acest seminar au 
participat un număr de cca. 100 persoane EC, CA, dar şi nemembri ai Corpului. 

De asemenea, s-au avut în vedere următoarele acţiuni: 
- Urmărirea modului de încasare a cotizaţiilor fixe şi variabile în vederea primirii vizei de 

exercitare a profesiei pentru anul 2015; 
- Mediatizarea serviciilor membrilor CECCAR prin organizarea de întruniri pe teme 

profesionale; 
- Asigurarea şi punerea gratuită la dispoziţia membrilor pentru consultare a legislaţiei  fiscale 

și financiar-contabile; 
- Mobilizarea membrilor precum şi a celorlalte cadre financiar-contabile din judeţ la instruirile 

periodice în vederea menţinerii competenţei profesionale în exercitarea profesiei; 
- comunicarea permanentă cu membrii inactivi ai filialei și invitarea acestora la toate acțiunile 

organizate de filială. 
 

 
FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 
„De ce avem nevoie de poezie?” 
 

În baza principiului „Contabilitatea = poezia cifrelor și noilor conturi prevăzute în OMFP 
1802/2014”, în luna 
ianuarie 2015, în data 
de 15 – ziua poetului 
național Mihai 
Eminescu, membrii 
Corpului Experților 
Contabili Timiș sub 
egida Clubului Tinerilor 
Experți Contabili au 
participat la „seara de 
poezie” coodonată de 
membru de consiliu – 
dna expert contabil 
Teoflilia Vasilache și șef 
birou stagiu și formare 
profesională – dna 
expert contabil Anca 
Sfitlic.  

Seara de poezie 
a avut loc într-un cadru 
poetic la bistro „Musiu” 
din Timișoara și a fost 
un prilej de interacțiune  
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umană și profesională 

între membrii Corpului. Fiecare 
membru prezent a recitat cel 
puțin 2 poezii și a apreciat 
inițiativa Clubului Tinerilor Experți 
Contabili. 

Avem nevoie de cifre, 
avem nevoie de principii, de 
analize, dar pentru a le îmbina 
într-o manieră armonioasă avem 
nevoie de oameni și poezie. 

 
“Albumul tău e un salon în care 

S-adună fel de fel de lume multă 
Și fiecine ațaz-o foaie smultă 

Din viața sa, în versuri 
răbdătoare. 

 
Acum dorești cu pana mea 

incultă 
Și eu să trec prin mîndra adunare? 

Dar ea de-amicii tăi sfială are; 
Și de-oi vorbi, au cine mă ascultă? 

 
Spre-a-ți aminti trecutele petreceri 

Condeiu-n mână tu mi-l pui cu silă. 
De la oricare-un snop de fraye seceri,  

 
Apoi le răsfoiești filă cu filă. 

Viclean te bucuri de-ale noastre-ntreceri 
Privind în vrav prostia imobilă”. 

 “Sauve qui peut”.  
Mihai Eminescu 
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Filiala CECCAR Timiș a organizat în luna ianuarie următoarele acțiuni : 
1. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională, în luna inauarie au fost organizate 

următoarele cursuri: „Expertiza contabilă” în perioada 26 – 29.01.2015,  lector lect. univ. dr. 
Gheorghe Tingau al cărui profesionalism în materie a  reușit să mențină atenția și să stârnească 
interesul unui  număr de 39  experţi contabili. 

2. Acțiunea de acordare a vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2015: preluarea rapoartelor 
aferente activității experților contabili în anul 2014, verificarea acestora și introducerea lor în 
programul EVID, încasarea cotizațiilor, preluarea extraselor. 

 
 
 
 
 
 

FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 

 
  1.  Vineri, 30.01.2015 ora 13,00, a avut loc la inițiativa conducerii filialei CECCAR Vâlcea, un 

seminar pe probleme de fiscalitate la sediul AJFP Vâlcea, punându-se un accent deosebit pe 
modificările legislative apărute sau care produc efecte după data de 01.01.2015. Moderatorul 
seminarului a fost Președintele filialei Vâlcea ec.Cocoș Vasile.  

Din partea Adm. Județene a Finanțelor Vâlcea au fost prezenți: 
- Vlasceanu Petre -  consilier superior servicii contribuabili; 
- Predescu Anda –  șef birou programare și analiză; 
- Ciolpan Gratiela – consilier superior biroul servicii ptr. contribuabili; 
- Iacob Denisa – consilier superior compartimentul cazier fiscal; 
- Mihai Octavian- șef birou servicii ptr. contribuabili;  
- Ilie Elena-consilier superior registrul contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane 

juridice. 
Din partea CECCAR Fil.Vâlcea au fost prezenți d-na Cringus Valentina – director executiv, Ciutacu 
Mugurel – auditor de calitate și 87 de membri, experți contabili și contabili autorizați.  

Reprezentanții AJFP Vâlcea au făcut o trecere în revistă a actelor normative care produc efecte 
după 01.01.2015,  printre acestea enumerându-se: 

- Ordonanța de urgență 79/2014 ptr. modificarea și completarea legii Contabilității; 
- Ordin 65/27.01.2015 privind aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare; 
- OUG  91/2014 care modifică OUG 28/1999 privind obligația operatorilor de a utiliza aparate 

de marcat electronice fiscale; 
- OUG 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte 

normative; 

- HG 20/2015 ptr. modificarea alin.(6) al pct.23 din titlul VI „ Taxa pe valoare adăugată” din 
Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal; 

- Ordinul 1802/2014 care abrogă  OMFP 3055/2009. 
- Ordonanța 4/28.01.2015 de modicare și completare a Legii 571/2003 privind codul fiscal. 

Cele mai importante modificări aduse de noile reglementări: 
•   Introducerea de noi criterii de mărime pentru pentru persoanele juridice ce aplică aceste 
prevederi și în funcție de acestea clasificarea în trei categorii de mărime, în funcție de care 
se vor întocmi situații financiare anuale cu componente diferite. 



Ianuarie,   Nr. 01/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

25                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

•   Introducerea de noi prevederi referitoare la modificarea politicilor contabile și aplicarea 
retroactivă dacă efectele modificării pot fi cuantificate, cu înregistrarea efectelor pe seama 
rezultatului reportat. 
•   Se introduc prevederi referitoare la estimările contabile precum și tratamentul 
modificărilor acestor estimări. 
•   Reducerile comerciale primite ulterior facturării vor fi înregistrate în contabilitate diferit 
pentru bunuri sau pentru servicii, iar în cadrul reducerilor comerciale aferente bunurilor se 
vor trata diferit în funcție de momentul primirii acestora. 

 Clarificări cu privire la obligația de a se utiliza casa de marcat pentru livrările care se 
încasează parțial cu numerar, sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor 
de numerar. 

Un  foarte marte accent în cadrul dezbaterii s-a pus pe noile modificări privind procedura de 
înregistrare la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.91 din Codul fiscal, criteriile 
pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt 
înfiinţate în baza Legii Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri 
de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Fiind foarte multe modificări în special Legea 
1802/2014, după două ore de dezbateri s-a luat hotărârea comună ca acest seminar să fie continuat 
pe parcursul întregii luni februarie, stabilindu-se pentru acest lucru, ziua de vineri, ora 13.00 și în 
aceeași locație.  

2. Președintele Consiliului filialei CECCAR Vâlcea, ec. Cocos Vasile a participat la ședința 
Comisiei de Dialog Social din data de 16 ianuarie 2015, ora 14, de la sediul Instituției 
Prefectului Vâlcea. Punctul important de pe ordinea de zi a fost Informarea privind istoricul 
și stadiul actual al modificării Legii 62/ 2011, modificările aduse Codului muncii și oferta de 
încadrare în muncă,  la nivelul Județului Vâlcea.  

 

 

 

 

 

 
 

http://lege5.ro/Gratuit/gy4diobx/legea-societatilor-nr-31-1990?pid=&d=2004-11-17
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23
http://lege5.ro/Gratuit/gq3tinrq/codul-fiscal-din-2003?pid=&d=2003-12-23


Ianuarie,   Nr. 01/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

26                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 

FILIALA CECCAR VRANCEA 

 

 

C.E.C.C.A.R. Vrancea a organizat pe data de 29  ianuarie 2015,  o întâlnire de lucru pe 
tema  Noi reglementări fiscale în vigoare pentru anul 2015. Evenimentul a avut loc în sala de curs a 
filialei „V.V.Protopopescu”.  

Tema a fost susţinută de către doamna Elena Cenuşă – reprezentant al Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea. Din partea conducerii filialei au participat următorii: domnul 
Costică Voicu – vicepreşedinte, doamna Iuliana Nedelcu – membru al consiliului şi doamna Liliana 
Mănescu – director executiv.  

 

 

 
În sală au fost prezenţi 85 de membri ai filialei CECCAR Vrancea. 
În prima parte a întâlnirii au fost trecute în revistă noutăţile legislative în vigoare cu 2015, 

conform unor acte normative emise până la 31 decembrie 2014. Reprezentantul A.J.F.P. Vrancea a 

prezentat apoi actele normative emise după data de 1 ianuarie 2015, cu incidenţă în activitatea 

profesioniştilor contabili.    

Pe lângă componenta sa informativă, această întâlnire s-a dovedit foarte utilă şi prin prisma 

schimbului de opinii şi a identificării unor soluţii viabile la problemele cu care se confruntă profesioniştii 
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contabili în labirintul multiplelor noutăți fiscale. Participanţilor le-a fost transmis prin poşta electronică 

un material care a cuprins un rezumat al subiectelor abordate.   
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Adunările generale de dare de seamă 

ale filialelor CECCAR din 2015 

 

Nr. 

crt. 
Filiala Data Ora Locul de desfăşurare 

a Adunării generale 

1 Alba 26 februarie 15,00 Sala de conferinţe a Hotelului Parc Alba Iulia 

2 Arad 27 februarie 14,00 Casa de Cultură a Sindicatelor Arad 

3 Argeş 26 februarie 14,00 Complexul Hotelier Alcadibo Center Piteşti 

4 Bacău 21 februarie 10,00 Sala Teatrului de Vară „Radu Beligan” Bacău 

5 Bihor 19 februarie 13,00 Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea 

6 Bistriţa-

Năsăud 

5 februarie 14,00 Sala de conferinţe a Hotelului Diana Bistriţa 

7 Botoşani 20 februarie 14,00 Sala „Mihai Eminescu” a Hotelului Rapsodia 

Botoşani 

8 Braşov 26 februarie 13,00 Aula „Sergiu T. Chiriacescu” a Universităţii 

„Transilvania” Braşov 

9 Brăila 19 februarie 16,00 Sala de spectacole a Casei Tineretului Brăila 

10 Bucureşti 19 februarie 16,30 Palatul Național al Copiilor 

11 Buzău 26 februarie 16,30 Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Buzău 

12 Caraş-Severin 14 februarie 10,00 Sala de conferințe a Hotelului Best Western Rogge 

Reşiţa 

13 Călăraşi 19 februarie 14,30 Sala de cursuri „Demitrie Jarcu” a filialei 

14 Cluj 25 februarie 16,00 Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca 

15 Constanţa 27 februarie 15,00 Casa de Cultură a Sindicatelor Constanţa 

16 Covasna 10 februarie 16,30 Sala de şedinţe „Berde Áron” a filialei 

17 Dâmboviţa 26 februarie 16,00 Clubul Studenţilor Târgovişte 

18 Dolj 5 februarie 15,30 Sala de cursuri „Constantin C. Demetrescu” a filialei 
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19 Galaţi 19 februarie 17,00 Sala de şedinţe a Clubului ArcelorMittal Galaţi 

20 Giurgiu 19 februarie 14,00 Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu 

21 Gorj 6 februarie 16,00 Sala Mare a Teatrului „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu 

22 Harghita 26 februarie 13,00 Sala de cursuri „George Bariţiu” a filialei 

23 Hunedoara 26 februarie 12,00 Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Hunedoara, Deva 

24 Ialomiţa 21 februarie 10,00 Casa de Cultură Municipală Slobozia 

25 Iaşi 28 februarie 10,00 Sala Mare a Teatrului „Luceafărul” Iaşi 

26 Ilfov 26 februarie 14,00 Amfiteatrul „Prof. univ. dr. Marin Toma” al filialei 

CECCAR București 

27 Maramureş 17 februarie 12,00 Sala de festivități a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” 

Baia Mare 

28 Mehedinţi 17 februarie 13,00 Sala de cursuri a filialei 

29 Mureş 6 februarie 13,00 Sala Mare a Palatului Culturii Târgu-Mureş 

30 Neamţ 21 februarie 14,00 Sala de conferinţe Milenium a Hotelului Central 

Plaza Piatra Neamţ 

31 Olt 27 februarie 14,00 Sala de conferinţe a Hotelului Parc Slatina 

32 Prahova 27 februarie 15,00 Casa de Cultură a Sindicatelor Ploieşti 

33 Satu Mare 18 februarie 13,00 Sala Mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Satu 

Mare 

34 Sălaj 19 februarie 10,00 Sala „Avram Iancu” a Primăriei Municipiului Zalău 

35 Sibiu 13 februarie 15,00 Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” a Universităţii 

„Lucian Blaga” Sibiu 

36 Suceava 28 februarie 10,00 Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

37 Teleorman 20 februarie 14,00 Amfiteatrul DGFP Alexandria 

38 Timiş 26 februarie 15,00 Aula Magna a Universităţii de Vest Timişoara 

39 Tulcea 19 februarie 16,30 Sala de conferinţe a Hotelului Delta Tulcea 

40 Vaslui 27 februarie 14,00 Complexul Silver Mall Vaslui 

41 Vâlcea 9 februarie 15,00 Sala de conferințe a AJFP Râmnicu Vâlcea 

42 Vrancea 26 februarie 14,00 Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” Focşani 
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