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CURIERUL FILIALELOR 

 
 
FILIALA CECCAR ALBA 

 

  În data de 26 
februarie 2015 a avut loc 
Adunarea Generală a 
membrilor Filialei Alba a 
CECCAR. Din partea 
Consiliului Superior al 
CECCAR a participat D-na 
Pitic Aneta. 
  În cadrul lucrărilor 
Adunării Generale au fost 
prezenți 221 membri, din 
care 202 experți contabili cu 
drept de vot, 19 contabili 
autorizați cu drept de vot şi 
41 persoane fără drept de 
vot.   
 Doamna Cenar Iuliana, 
vicepreședinte al Consiliului 
filialei Alba a prezentat 
Raportul Consiliului filialei 
privind activitatea 
desfăşurată în anul trecut şi Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului. 
  Domnul Ştef Gheorghe, preşedinte al Comisiei de disciplină a Filialei, a prezentat Raportul 
Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut. Domnul Ştef Gheorghe a atras 
atenţia membrilor filialei cu privire la respectarea normelor profesionale ale Corpului, în special a 
Normei 35 privind efectuarea expertizelor contabile. 
  După epuizarea ordinei de zi s-a trecut la discuţii pe marginea materialelor prezentate în 
Adunarea generală. 
  Doamna Pitic Aneta - delegatul din partea Consiliului Superior al CECCAR, a transmis salutul 
membrilor Consiliului Superior, al Conducerii executive, adresat membrilor Filialei Alba a CECCAR, 
menţionând faptul că aceştia felicită filiala pentru rezultatele obţinute în dezvoltarea şi afirmarea 
profesiei contabile, pentru eforturile depuse pentru aplicarea la nivelul local a hotărârilor luate de 
Consiliul Superior al CECCAR, Biroul Permanent şi Conducerea executivă a acestuia, de la ultima 
adunare şi până în prezent. 
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  Lucrările Adunării Generale s-au desfăşurat într-o atmosferă caldă, colegială, constituind un 

bun prilej de apropiere şi de relaţionare între toţi colegii prezenţi la acest eveniment deosebit din cadrul 

Filialei CECCAR Alba.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA CECCAR ARAD 

 

În  zilele de  04-05.02.2015  a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  

locaţie  sala  de curs  CECCAR 

,,Dimitrie Cameniţă”,  situată  în  Arad,  

bd. Revoluţiei  nr.92. La această  

întâlnire au  participat în ziua de 

04.02.2015 – 113 membri experţi 

contabili şi în ziua de 05.02.2015 – 98 

membri contabili  autorizaţi. 

D-nul președinte Horga Petru a 

făcut o informare asupra activității 

desfășurate de Consiliul filialei în luna 

ianuarie 2015 și a invitat membrii să 

participe la Adunarea Generală din 

data de 27 februarie 2015. 

D-nul  Director  Executiv  Micle  

Nicolae a prezentat Măsurile 56/2009 

pentru punerea în aplicare a 
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prevederilor pct. 24 alin. 3 și pct. 67 ali. 3 

din Regulamentul de Organizare și 

Funționare al CECCAR, măsuri care 

reglementează modul de alegere al 

președintelui de Filială pentru mandatul 

2016-2020, precizând că  “Pentru 

asigurarea continuității, alegerea viitorului 

președinte se face cu un an înaintea 

expirării mandatului președintelui în funcție, 

fără ca perioada respectivă să influențeze 

durata mandatului noului președinte.” 

 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 110- integritate, 120- obiectivitate, 130- competență 

profesională și prudență. 

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

Ordin   Nr. 17 din  7 ianuarie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în 

scopuri de TVA; Ordin   Nr. 18 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la 

cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului 

şi conţinutului unor formulare; Ordonanţă de urgenţă Nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Lege   Nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; Lege   Nr. 145 din 21 octombrie 2014 

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol. 
 
 

Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 

anuale consolidate - Ordin 1802/2014.  Modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 

82/1991 –Ordonanța 79/2014 

 

În  perioada  05-06-07.02.2015  

C.E.C.C.A.R. filiala Arad a organizat 

un seminar cu tema „Reglementări 

contabile privind situaţiile financiare 

anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate - Ordin 

1802/2014. Modificarea şi completarea 

Legii contabilităţii nr. 82/1991 – 

Ordonanța 79/2014”, desfășurat la 

Amfiteatrul Universității Vasile Goldiș  

La acest seminar au participat 

203 persoane, manageri, 

administratori și economiști din 
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sectorul privat, întreprinderi mici și mijlocii și membri CECCAR 

Lectorii care au conferențiat: d-nul președinte Dr Horga Petru, d-nul Prof. univ. dr. Mateș Dorel 

și d-nul lector formator CECCAR Popa V. Ion.  

S-a prezentat următoarele: 

Aria de aplicabilitate a Ordinului 1802: formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale; 

principiile contabile; regulile de recunoaştere, evaluare, scoaterea din evidenţă (derecunoaştere); 

prezentarea elementelor în situaţiile financiare; întocmire, aprobare, auditare/verificare şi publicare; 

Planul de conturi general 

(PCG) împreună cu 

conţinutul şi funcţiunea 

conturilor contabile. 

Cine aplică OMFP 

1802/2014: societăţile 

comerciale (Lg.31/1990); 

societăţile şi companiile 

naţionale; regii autonome; 

institute naţionale de 

cercetare-dezvoltare; 

societăţile cooperatiste; 

subunităţile fără 

personalitate juridică cu 

sediul în România, care 

aparţin persoanelor juridice 

(PJ) cu sediul în România; 

subunităţile fără pers. 

juridică cu sediul în afara României, dar care aparţin entităţilor cu sediul în România; subunităţilor din 

România care aparţin entităţilor din afara României; grupurilor de interes economic. 

Cine NU aplică OMFP 1802/2014: NU se aplică de entităţile ale căror valori mobiliare sunt 

tranzacţionate pe o piaţă activă. 

Categorii de entităţi raportoare: Microentităţi (Total active < 350.000 EUR, Cifra de afaceri netă 

< 700.000 EUR, Nr. mediu de salariaţi < 10); Entităţi mici (Total active < 4.000.000 EUR ; Cifra de 

afaceri netă < 8.000.000 EUR, Nr. mediu de salariaţi< 50); Entităţi mijlocii şi mari (Total active > 

4.000.000 EUR, Cifra de afaceri netă > 8.000.000 EUR, Nr. mediu de salariaţi >50). 

Bilanţul: formatul bilanţului este prezentat la pct. 132 din OMFP 1802, sunt introduse structuri 

noi: investiţii imobiliare, active biologice productive etc.; dacă un activ are o legătură cu un alt activ 

prezentat la altă linie din bilanţ, această relaţie trebuie prezentată în notele explicative (activ primit 

prin subvenţie etc.); delimitarea în active imobilizate şi active circulante după scop (active imobilizate 

versus mij. fixe, depozitele bancare etc.); modificarea naturii unui activ, în baza deciziei 

managementului, trebuie susţinută de documente (ex. investiţii imobiliare). 

Imobilizările necorporale: se menţin regulile din OMFP 3055 referitoare la: definiţie (caracterul 

identificabil, controlul, beneficiile economice viitoare); recunoaştere şi evaluare la bilanţ cedare şi 

recunoaşterea în CPP a câştigului/pierderii costul unei imobilizări corporale = costuri de achiziţie + 

costuri direct atribuibile (onorarii, cheltuieli cu personalul); imobilizări necorporale generate intern: 

Faza de cercetare – cheltuieli ale perioadei Faza de dezvoltare – cheltuielile se capitalizează.  
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FILIALA CECCAR BIHOR 
 
Dintre principalele activităţi care s-au desfăşurat în cadrul Filialei Bihor în luna februarie, 

amintim:  

 Continuarea activității de acordare a vizei de exercitare a profesiei pe anul 2015 
membrilor activi, iar până la 28 februarie s-au primit, verificat și procesat în programul 
EvidExpert  962 de dosare privind obţinerea vizei de exercitare a profesiei, din care au 
obținut viza 467 persoane fizice și 177 persoane juridice. 

 În această lună, la nivel de filială au avut loc două întâlniri, la care au participat membri, 
stagiari şi alte persoane nemembre, care au dorit să-şi actualizeze cunoștințele în 
domeniul contabil şi fiscal. Astfel, în data de 4 şi 5 februarie, s-a desfăşurat întâlnirea 
lunară cu membrii filialei, la care s-au discutat probleme legate de noutăţile în fiscalitate, 
fiind invitată d-na Magdalena Berce, inspector de specialitate, din partea A.J.F.P. Bihor. 
Această întâlnire a avut tema: “Modalitatea de aplicare a reglementărilor privind 
închiderea exerciţiului financiar – Întocmirea, semnarea şi depunerea situațiilor 
financiare”; s-au dezbătut modificările legislative aplicabile pentru anul 2015, precum și 
problemele generate de aplicarea legislaţiei fiscale, în vigoare.  Au participat, din partea  
conducerii filialei, d-nul preşedinte Susa Valerian Pavel, directorul executiv, Leonica 

Bochiş și auditorii de calitate ai 
filialei. 

 În perioada 30 ianuarie – 4 
februarie  2015 s-au desfăşurat 
cursurile: Lucrări premergătoare 
închiderii exerciţiului financiar  şi 
Standardul profesional nr.34. La 
aceste cursuri au participat 78 de 
cursanţi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principala acţiune din această 
lună a fost Adunarea Generală a 
Membrilor din data de 19 februarie. La 
această acţiune au participat  748  
membri. 
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FILIALA CECCAR BRAȘOV 
 

 
Anul 2015 se anunță a fi unul plin de evenimente de real interes pentru membrii filialei CECCAR 

Braşov, 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 membrilor săi. 

În data de 10 februarie 2015, 
filiala CECCAR Braşov a organizat 
seminarul cu reprezentaţii ITM, având ca 
tematică Modificările legislative la Codul 
muncii începând cu anul 2015, precum şi 
alte modificări legislative în domeniu. 
Seminarul s-a desfăşurat în sala de 
cursuri a filialei, „Emanoil Ion Nechifor”. 
Seminarul a fost susţinut de domnul 
Inspector şef ITM Braşov Adrian Nicolae 
Reit şi domnul Inspector şef adjunct 
Dorin Senchetru. Din partea filialei au 
participat preşedintele filialei, ec. Nicolae 
Băjan şi doamna director ec. Cornelia 
Deleanu. La seminar au fost prezenţi 136 
de membri.  

În cadrul seminarului au fost dezbătute modificările aduse de Legea nr. 12 din 15 aprilie 2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi Legea nr. 12 din 20 
ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. 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. 

În data de 20 februarie 2015 în 
sala de cursuri a filialei CECCAR Braşov 
s-a organizat într-un cadru festiv 
ceremonia depunerii jurământului faţă de 
ţară şi faţă de Corpul Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din România de 
către cei 83 de absolvenţi ai examenului 
de aptitudini sesiunea 16 şi 23 noiembrie 
2014. Manifestarea a constituit pentru 
tinerii experţi contabili un prilej de 
sărbătoare şi un moment de încărcătură 
emoţională şi satisfacţie. Ceremonia a 
fost deschisă de către preşedintele filialei 
ec. Băjan Nicolae, prin a le ura bun venit 
noilor membri în familia C.E.C.C.A.R. 
Doamna director Deleanu Cornelia a 

transmis felicitările cuvenite tuturor participanţilor şi le-a urat bun venit în rândul marii familii a 
profesioniştilor contabili. Prin cuvintele adresate, doamna director a evidenţiat importanţa apărării şi 
respectării principiilor Codului etic naţional. De asemenea, a fost subliniată importanţa depunerii 
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jurământului, importanţa titlului profesional de expert contabil şi contabil autorizat şi rolul implicării 
membrilor în dezvoltarea economiei.     

Tot cu acest prilej de sărbătoare, domnul 
conf. univ. dr. Suciu Gheorghe a adresat câteva 
cuvinte noilor membri C.E.C.C.A.R. În discursul 
rostit cu această ocazie s-a subliniat importanţa 
profesioniştilor contabili, rolul experţilor contabili şi 
al contabililor autorizaţi pentru dezvoltarea 
economiei, pentru apărarea interesului public, 
precum şi rolul social al acestora. 

Doamna lector univ. dr. Busuioceanu 
Steliana a luat cuvântul adresând şi dumneaei 
sincere felicitări şi totodată transmiţând 
absolvenţilor să îşi îndeplinească atribuţiile cu 
devotament, profesionalism şi seriozitate. A amintit 

despre comandamentele fundamentale ale profesiei: Ştiinţă, Independenţă, Moralitate.  
Alături de preşedintele filialei ec. 

Băjan Nicolae, doamna director ec. 
Deleanu Cornelia, membrii Consiliului 
filialei, reprezentanţi ai Comisiei de 
disciplină, ai mediului universitar 
academic, precum şi reprezentanţi ai 
presei locale, tinerii profesionişti 
contabili şi alţi invitaţi la ceremonie, au 
rostit solemn şi emoţionant Jurământul, 
act prin care profesioniştii contabili devin 
legați de organismul profesional din care 
fac parte: “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”.  

La finalul evenimentului domnul preşedinte Băjan Nicolae a acordat un interviu postului de 
televiziune locală TVS. 

Cei prezenţi au putut participa la finalul evenimentului la un program de socializare, 
manifestându-şi cu acest prilej aprecierea faţă de importanţa evenimentului, considerându-l un reper 
de viitor în activitatea profesională.  

În perioada 25, 27 februarie – 01 martie 2015 a avut loc cursul de pregătire profesională cu 
tema ”Standarde profesionale emise de Corp; Doctrină şi deontologie profesională”, curs 
susţinut de lectorii Breban Ludovica şi Deleanu Cornelia. Prezenţa la curs a fost extrem de 
numeroasă, participanţii fiind foarte 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. 
De asemenea, la sfârşitul cursului, participanţii au primit prin poşta electronică suportul de curs. 
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FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 
 

 

Luna februarie, marcată de Adunarea Generală  
a membrilor 

 

 Luna februarie a însemnat pentru filiala CECCAR București intensificarea dialogului cu membrii 
săi și acordarea de permanent sprijin și consultanță acestora.  
 Pe parcursul lunii februarie au fost organizate cursuri și întâlniri gratuite în vederea dezbaterii 
subiectelor de mare interes pentru profesioniștii contabili, membri ai filialei. 

Astfel, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, în zilele de 12 și 
13 februarie s-a desfășurat cursul ”Standarde Internaționale de Raportare Financiară”, susținut de 
președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian, iar în zilele de 27 februarie și 2 martie cursul 
”Audit financiar și certificare și Doctrina și deontologia profesiei contabile”, susținut de Director 
general CECCAR, ec. Daniela Vulcan și lect. univ. dr. Florentin Caloian, președintele filialei București. 
Peste 400 de membri au luat parte la cursurile de pregătire profesională în perioadele menționate. 

Întâlnirile gratuite cu care membrii filialei s-au obișnuit deja au fost reluate de filiala București 
în data de 12 februarie, cu un subiect de o foarte mare importanță în rândul profesioniștilor contabili: 

”Actualizări contabile 2015 – 
Paralelă OMFP 3055/2009 – 
OMFP 1802/2014”. Astfel, în data 
de 12 februarie, în fața unei 
audiențe reprezentative, de peste 
200 de membri ai filialei București, 
președintele filialei, lect. univ. dr. 
Florentin Caloian a prezentat tema 
”Actualizări contabile 2015 – 
Paralelă OMFP 3055/2009 – OMFP 
1802/2014”. 

Au fost dezbătute în cadrul 
întâlnirii aspecte prevăzute în 
Ordinele Ministerului Finanțelor 
Publice, modificările survenite, 
facându-se o paralelă între cele 
două Ordine prin evidențierea 
asemănărilor și deosebirilor 
cuprinse în textul acestora. 

Tema, de un major interes în rândul profesioniștilor contabili, s-a bucurat de intense analize pe 
parcursul întâlnirii, membrii împreună cu președintele filialei încercând să găsească o corectă 
interpretare a textului de lege și exemplificări care să reflecte cât mai bine în special aspectele neclare 
cuprinse în ordinele menționate. Precizăm că OMFP 1802/2014, privind reglementările contabile, 
abrogă OMFP 3055/2009 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 10 noiembrie 2009. Ordinul 1802 
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abrogă totodată și OMFP 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 25 iulie 2011. 

OMFP 1802/2014, care a făcut obiectul întâlnirii profesionale din data de 12 februarie a.c., a 
intrat în vigoare la data de 1 ianuarie și transpune, parțial, Noua Directivă Contabilă Europeană, mai 
exact Directiva 2013/34/UE. 

Membrii filialei București și 
stagiarii care au luat parte la întâlnire 
au privit cu interes sporit tema 
dezbătută, urmând să participe la 
următoarea dezbatere care va relua 
complexul subiect cu privire la Ordinul 
1802/2014. Același Ordin 1802/2014 a 
constituit subiectul celei de-a doua 
întâlniri a lunii februarie ce a avut loc la 
filiala București în data de 18 
februarie, tema intitulându-se ”OMFP 
1802/2014 – Investițiile imobiliare și 
activele biologice”. În cadrul 
imobilizărilor corporale, modificările 
legislative aduse de Ordinul menționat 
au introdus trei noi categorii distincte: 
investițiile imobiliare și activele 
biologice (se găsesc îndeosebi în 
cadrul societăților cu activitate în domeniul agricol), activele de explorare și evaluare a resurselor 
minerale. 

Membrii prezenți în cadrul întâlnirilor gratuite organizate de filială s-au declarat foarte mulțumiți 
de subiectele dezbătute, considerând că informațiile dobândite și discuțiile purtate pe parcursul 
acestor întâlniri sunt deosebit de importante în activitatea pe care o desfășoară.  

Pe tot parcursul lunii februarie filiala București a continuat activitatea de acordare a vizei anuale 
persoanelor fizice și juridice. Aceștia au primit consultanță permanentă din partea personalului filialei 
în vederea îndeplinirii condițiilor de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei. 

Însă cu siguranță cea mai importantă acțiune desfășurată de filiala CECCAR București în 
decursul lunii februarie 2015 a fost Adunarea generală a membrilor ce a avut loc în data de 19 

februarie, la Sala Mare a Palatului 
Național al Copiilor. Pe Ordinea de zi au 
fost prezentate următoarele aspecte: 

1. Raportul Consiliului filialei 
privind activitatea desfăşurată în anul 
2014; Realizarea programului de 
activitate pe anul 2014, pentru 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
acte normative sau hotărâri ale 
organelor superioare ale Corpului; 
Execuția bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014; Raportul 
cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 
decembrie 2014; Raportul Comisiei de 
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disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2014;  
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 

acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; 
3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015, potrivit Normelor stabilite de 

Conferinţa Naţională; 
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;  
5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;  
6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul 2016. 

Adunarea generală a membrilor filialei București a fost deschisă de președintele filialei, lect. 
univ. dr. Florentin Caloian. 

Au luat loc, în prezidiu, președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, 
președintele filialei București, lect. univ. dr. Florentin Caloian, directorul executiv al filialei București, 
ec. Elena Boban, cenzorul filialei București, Gabriel Dan Ciocârlan, președintele Comisiei de 
disciplină, Ilie Ivorschi și Andrei Badiu, membru în Consiliul Superior CECCAR, reprezentant al 
Fundației Măreție și Talent și al Clubului Tinerilor Experți Contabili. 

În cadrul întâlnirii au fost discutate probleme ale activității membrilor filialei, au fost propuși 
membrii ce urmează să participe în cadrul Conferinței Naționale ce va avea loc în data de 20 martie 
2015 și, bineînțeles, au fost discutate și supuse votului toate punctele prezente pe Ordinea de zi.  

În deschiderea Adunării 
Generale, președintele CECCAR, 
prof. univ. dr. Robert Aurelian 
Șova a declarat că împreună cu 
membrii, CECCAR dorește să 
poată crea un cadru cât mai flexibil 
și cât mai performant pentru 
desfășurarea activității contabile și 
pentru promovarea profesiei 
contabile și a drepturilor așa cum 
ar trebui să fie percepute de către 
toate părțile interesate: mediul de 
afaceri, autorități.  

Au fost făcute o serie de 
propuneri din partea membrilor, 
ce urmează a fi analizate  în 
perioada următoare. 

În încheierea ședinței, lucrările prezentate în cadrul Adunării Generale au fost votate de 
membrii prezenți. 

Pe tot parcursul lunii februarie, filiala București a menținut un permanent dialog cu membrii săi, 
oferindu-le acestora consiliere în privința condițiilor de acordare a vizei anuale pentru exercitarea 
profesiei și prin numeroase comunicări prin intermediul site-ului www.ceccarbucuresti.ro, dar și prin 
intermediul e-mail-ului. 

 

 

http://www.ceccarbucuresti.ro/
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FILIALA CECCAR CONSTANȚA 
 

MASĂ ROTUNDĂ  
membrii filialei  CONSTANȚA – reprezentanții AJFP CONSTANȚA 

 
 

 În data de 18 februarie 2015, 
membrii filialei Constanța au participat la 
o masă rotundă de informare 
profesională cu reprezentanții AJFP 
Constanța. 

Întâlnirea a fost organizată la 
invitația președintelui filialei Constanța dl. 
Mihu Ștefan. Evenimentul a fost 
mediatizat prin e-mailuri transmise 
membrilor, prin intermediul site-ului și la 
sediul filialei prin anunțuri. 

  La această întâlnire filiala a fost 
reprezentată de: Mihu Stefan – 
președinte, Buzoescu Vasile – director 
executiv și Cojocaru Constantin – șef 
sector stagiu și DPC. Din partea AJFP 
Constanța au răspuns invitației: dl 
Mihailescu Emil – director exec., d-na Radu Doinita șef birou serviciu contribuabili și d-na Cazacu 
Doina inspector principal serviciu contribuabili. 
 Un număr de 91 profesioniști contabili, membri ai filialei Constanța, au participat la acest 
eveniment.  

Tema discuțiilor a fost axată pe modificările Codului Fiscal aduse de Ordonanța Guvernului nr. 
4 din 2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 571 din 2003. 

 Precizări privind locul 
tranzacțiilor pentru achizițiile și livrările 
de bunuri și servicii intracomunitare;  

 Precizări de actualitate privind 
depunerea declarațiilor fiscale de 
către agenții economici; 

 Noutăți privind achizițiile caselor 
electronice de marcat (termene) și a 
obligativității emiterii și înmânării 
bonului fiscal.  

 Dezbateri ale proiectului de 
modificare a Codului fiscal. 
 După desfășurarea întâlnirii 
mesajul membrilor prezenți a fost de 
continuarea unor astfel de acțiuni și în 
viitor, periodic.  
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FILIALA CECCAR COVASNA 
1. RAPORT PRIVIND DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI  
 
         Filiala CECCAR Covasna în ziua de 3 februarie a organizat ceremonia depunerii jurământului 
faţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, de către cei 7 absolvenţi ai 
examenului de aptitudini sesiunea noiembrie 2014.  
Preşedintele filialei d-l Bogozi Levente Istvan le-a transmis absolvenţilor felicitări şi bun venit în familia 
profesioniştilor contabili. În continuarea discursului a subliniat drepturile şi obligaţiile membrilor, 
punând accent pe etica profesională. 
Directorul executiv al filialei d-na Tanko Paraschiva a subliniat că fiecare început este greu, dar trebuie 
să fie curajoşi şi cinstiţi în activitatea pe care o încep să le aducă satisfacţii calitatea de expert contabil. 
În încheiere d-l Bacs Levente – şef birou evidenţă Tablou a prezentat procedura administrativă pentru 
a se încadra într-o formă juridică de începere a activităţii profesionale. 
 
2. CURS „IFRS TRATAMENT CONTABIL ŞI FISCAL”  
 
         În cursul lunii februarie 2015 s-a organizat un curs de pregătire profesională cu tema „IFRS – 
Tratament contabil şi fiscal”, având ca lector CECCAR pe domnul lect. univ. dr. Florentin Caloian. La 
curs au participat 105 persoane. 
 

 

 

3. ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI COVASNA DIN 10 FEBRUARIE 2015 
 
        Adunarea Generală a Filialei Covasna a avut loc în data de 10 februarie 2015, ora 16.30 la sediul 
Filialei Covasna – Sala de şedinţă „Berde Aron”. La Adunarea Generală a Filialei Covasna au fost 
prezenţi un număr 133 de membri. Din totalul membrilor activi trecuți în listele cu drept de vot în număr 
de 228 (182 Experţi Contabili şi 46 Contabili Autorizaţi) au fost prezenţi 121 (93 Experţi Contabili şi 28 
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Contabili Autorizaţi), ceea ce reprezintă o participare de 53,07% (51,09% din Experţi Contabili şi 
60,87% din Contabili Autorizaţi) din totalul membrilor cu drept de vot, ca urmare Adunarea Generală 
a fost statutară la prima convocare. 
         Din partea Consiliului Superior a participat d-na Ecaterina Necşulescu – preşedinte onorific. 

 

4. SEMINAR – MODIFICAREA CODULUI MUNCII 

          În data de 11 februarie 2015 în sala de şedinţă a filialei a avut loc un seminar având ca temă 
„Modificările Codului Muncii aduse de Legea 12/2015”. D-l Ordog Lajos – Inspctor Şef ITM Covasna 
a prezentat celor prezenţi modificările cele mai importante (Absenţele nemotivate, Salariul primit de 
salariatul temporar, Stabilirea şi acordarea concediului de odihnă), statuând expres unele situații 
insuficient reglementate anterior, care au generat uneori interpretări diferite. 

 

  

FILIALA CECCAR DOLJ 

 

În baza decizie directorului executiv al filialei Dolj, a participat la Târgul de carte „Gaudeamus”, 
ediţia a XIV-a, care s-a desfăşurat în perioada 25.02-01.03.2015, la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
din Craiova, Bărbuneanu Mihai, Șef birou Tablou.  

În vederea mediatizării evenimentului, filiala a luat următoarele măsuri: 
         - e-mail adresat tuturor membrilor activi, inactivi şi stagiarilor filialei (peste 400 adrese), 
concomitent cu transmiterea programului evenimentelor şi a ofertei de carte a editurii C.E.C.C.A.R. 

-  afişare la sediul filialei; 
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        -  prin cadrele universitare care au 
calitatea de formatori, în scopul 
mediatizării în rândul studenţilor: prof. 
univ. dr. Siminică Marian, decanul 
Facultăţii de Economie şi Administrarea 
Afacerilor Craiova, conf. univ. dr. Brabete 
Valeriu, preşedintele filialei, prof. univ. dr. 
Mihai Magdalena, Director Departament 
economie, contabilitate şi afaceri 
internaţionale din cadrul Facultăţii de 
Economie şi Administrarea Afacerilor 
Craiova, conf. univ. dr. Goagără Daniel, 
conf. univ. dr. Drăgan Cristian, conf. univ. 
dr. Bălună Radu, membrii în Consiliul 
filialei; 

- prin afişare pe site-un filialei, cu 
7 zile înainte de eveniment. 

Cu această ocazie, directorul 
executiv al filialei a mediatizat în rândul vizitatorilor atât lucrările profesionale editate de C.E.C.C.A.R., 
cât şi examenul de admitere la profesie din luna oct. a.c. De asemenea, au fost mediatizate, pe lângă 
catalogul cu oferta de carte, protocolul încheiat cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
Craiova privind facilitatea acordată absolvenţilor cursurilor de master de a nu mai susţine examenul de 
admitere precum şi organizarea de către filială a unui curs de pregătire a examenului de admitere.  

       Filiala a organizat joi, 26 
febr. 2015, ora 10,00 lansarea 
cărţii Editurii CECCAR 
„Manualul de norme 
internaţionale de contabilitate 
pentru sectorul public”, la etajul 
1 (foaier) al Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu” Craiova.  
          Prezentarea acestei 
lucrări s-a realizat de către 
conf. univ. dr. Drăgan Cristian, 
cadru didactic în cadrul 
Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 
Craiova şi membru în Consiliul 

filialei CECCAR Dolj, în prezenţa a circa 80 persoane, membri şi stagiari ai filialei, precum şi studenţi 
şi masteranzi ai Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Craiova. 
          Au vizitat standul cadre didactice universitare, studenţi, membri ai Corpului, profesionişti 
contabili. 

În baza Protocolului de colaborare încheiat între C.E.C.C.A.R. filiala Dolj şi Camera de Comerţ 
şi Industrie Dolj, filiala a luat măsuri de mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate de membrii 
Corpului în rândul participanţilor la Târgul naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie 
CONTEX, la care au participat reprezentanţi şi administratori ai societăţilor comerciale de profil din 
judeţul Dolj şi din ţară. 
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Târgul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj la Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova, în perioada 11-15 febr. 2015. 

Pe timpul desfăşurării târgului a fost expus un roll-up cu menţiunile: 

- comandamentele de bază ale C.E.C.C.A.R.: calitate, educaţie, etică; 

- sloganul „NU ŞTIŢI CUM SĂ CONTRACARAŢI EFECTELE CRIZEI? ADRESAŢI-VĂ UNUI 
EXPERT CONTABIL MEMBRU C.E.C.C.A.R.”; 

- sloganul „EXPERŢII CONTABILI, ALĂTURI DE TINE ÎN CELE MAI DIFICILE SITUAŢII”; 

- datele de contact ale filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 

   

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 

 
În cursul lunii Februarie 2015, la Filiala C.E.C.C.A.R. Giurgiu au avut loc următoarele întâlniri: 
În data de 05 Februarie 2015, orele 16:00, la sediul filialei CECCAR Giurgiu a fost organizată 

o şedinţă cu membrii GEJ.  
În data de 03 Martie 2015  a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a fiecărei luni (care a fost 

amânată din 24 februarie 2015 în 03 martie 2015),  unde a fost prezentată legislaţia apărută în luna 
februarie 2015, dar şi alte probleme ridicate de cei prezenţi. Din legislaţia apărută, amintim: 
- OUG 4/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal (MO 

74/28.01.2015). 
- OUG 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de OUG 2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor (MO 78/29.01.2015). 
Ordinul ministrului finanţelor publice 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiilor 

zilnice de delegare şi deplasare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare 
ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de 
primire turistică, prevăzute în anexa la Hot. Guv. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului 
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului (MO 68/27.01.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice (MO 69/27.01.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 83/2015 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru 
actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015 (MO 
76/29.01.2015). 

Ordinul preşedintelui ANAF 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile 
simplificate de vămuire ( MO 74/28.01.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autoriz. de 
distribuire a aparatelor de marcat electronice fiscale (MO 123/17.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la 
ţigarete (MO 129/19.02.2015). 

Ordinul preşedintelui ANAF 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui 
ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte 
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administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită (MO 
120/16.02.2015). 

Ordonanţa Guvernului 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (MO 
81/30.01.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2014 (MO 
81/30.01.2015). 

Ordinul comun al ministrului muncii protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrului 
finanţelor publice 2396/103/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor 
prevăzute de Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării 
debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de 
aplicare a prevederilor art. II – IV din Legea 126/2014 pentru modificarea OUG 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului (MO 
83/30.01.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a 
Loteriei bonurilor fiscale (MO 91/03.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 117/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA ( MO 
107/10.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor 
privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin (1) lit. j), j^1), k), l) şi 
m) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite 
ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 
30 octombrie 2001, ratificat prin Legea 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
2389/2011 ( MO 113/ 12.02.2015). 

Ordinul preşedintelui ANAF 320/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF 
1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, 
precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (MO 114/12.02.2015). 

Legea  15/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 19/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal (MO 144/ 26.02.2015). 

Ordinul comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice şi ministrului sănătăţii nr. 141/2256/1569/2015 privind modificarea Ordinului 
viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi 
al ministrului sănătăţii 1045/2084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de 
depunere şi de gestioanre a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului 
pe venit şi evidenţa nominal a persoanelor asigurate” (MO 139/24.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 150/2015 privind modificarea şi completarea 
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de raportare financiară, aplicabile 
societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 
reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1286/2012 
(MO 136/23.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutul anunţului 
de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor OUG 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal (MO 131/20.02.2015). 
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Ordinul ministrului finanţelor publice 161/2015 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între ANAF şi persoane fizice, aprobată 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1154/2014 (MO 130/20.02.2015). 

 Ordinul ministrului finanţelor publice 162/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor 
767/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a contribuabililor în 
domeniul fiscal (MO 130/20.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 168/2015 privind abrogarea unor ordine ale ministrului 
finanţelor publice în domeniul administrării şi monitorizării contribuabililor mari şi mijlocii (MO 
130/20.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind contabilitatea în partidă simplă (MO 139/24.02.2015). 

Ordinul ministrului finanţelor publice 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe 
venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificările 
şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente 
acestuia (MO 139/24.02.2015). 

Ordinul preşedintelui ANAF 410/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 
(089) “Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. 
e) pct. 2 din Codul fiscal” (MO 133/23.02.2015). 

Ordinul preşedintelui ANAF 467/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi 
monitorizare a marilor contribuabili (MO 134/23.02.2015). 

Ordinul preşedintelui ANAF 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi 
monitorizare a contribuabililor mijlocii (MO 135/23.02.2015). 

Norma autorităţii de Supraveghere Financiară 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 
2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (MO 131/20.02.2015). 

 

FILIALA CECCAR GORJ 

 
Jurământul absolvenţilor examenului de aptitudini  

din sesiunea noiembrie 2014 

 

În data de 03 februarie 2015 a avut loc ceremonia depunerii jurământului faţă de Corp de către 
noii membri ai Filialei C.E.C.C.A.R. Gorj, absolvenţi ai examenului de aptitudini din sesiunea noiembrie 
2014, noi profesionişti admişi în circuitul economic. Cu emoţie, în prezenţa conducerii filialei, viitorii 
profesionişti au jurat să respecte legile ţării, reglementările Corpului şi Codul etic naţional. Jurământul 
rostit garantează confidenţialitatea informaţiilor primite şi calitatea serviciilor prestate beneficiarilor. 
Manifestarea a constituit pentru participanţi un moment de încărcătură emoţională şi satisfacţie greu 
de ascuns. Acţiunea a fost organizată la sediul filialei în sala de curs ,,Prof. univ. dr. Marin Toma”, 
fiind prezenţi toţi candidaţii declaraţi admişi. Cu această ocazie au luat cuvântul Preşedintele 
Consiliului Filialei Gorj, doamna Somnea Mariana, doamna Director executiv Bondoc Anuţa, membrii 
Consiliului filialei, auditorul de calitate al filialei, doamna Cîmpeanu Elena şi reprezentantul A.J.F.P. 
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Gorj, domnul Paraschivu Gheorghe, fiecare adresând absolvenţilor felicitări pentru rezultatele obţinute 
şi urându-le succes în activitatea pe care o vor desfăşura. Doamna preşedinte a punctat rolul 
profesionistului contabil în contextul economiei în general, şi în cel actual cu precădere acela de sprijin 
pentru întreprinzători. Domnia sa a trecut în revistă principiile profesionale care trebuie să ghideze 
activitatea experţilor contabili. Doamna director Bondoc Anuţa le-a urat absolvenţilor să aibă un 
parcurs profesional plin de satisfacţii, să se bucure de decizia luată în urmă cu trei ani când au dat 
examenul de acces la  profesie şi au devenit stagiari ai C.E.C.C.A.R. şi mulţumirile acestea să le 
împărtăşească altor colegi care încă nu au devenit profesionişti contabili ai C.E.C.C.A.R.. Dumneaei 
le-a prezentat pe scurt normele privind unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei, încurajând formele 
superioare de exercitare a acesteia prin participarea la asociere în grupuri sau holdinguri, încurajând 
participarea în continuare  la cursurile organizate în cadrul Programului naţional de dezvoltare 
profesională. Domnul Paraschivu şi-a exprimat convingerea că noua generaţie va consolida bune 
relaţii de colaborare cu toate instituţiile, în special cu cele ale statului. A mai adăugat faptul că în 
prezent, profesia contabilă are un cadru general conceptual care a produs modificări în domeniul 
contabilităţii. Însă, profesia contabilă trebuie să o iubim mai mult şi să o practicăm cu înţelepciune 
pentru că aduce mulţumiri şi împliniri. Profesia contabilă trebuie văzută ca venind din plăcere, iar 
plăcerea din informare făcută cu multă răbdare şi aplicare de a învăţa şi în care raţionamentul 
profesional se bazează pe experienţă şi documentare. Dumnealui a făcut trimitere şi la sursele de 
documentare, încurajând proaspeţii intraţi în profesie să folosească orice mijloc de informare, inclusiv 
mai noile reţele de socializare. 

Doamna auditor Cîmpeanu Elena a punctat succint importanţa respectării normelor 
profesionale şi a principiilor etice pentru desfăşurarea misiunii în conformitate cu standardele 
profesionale şi cerinţele legale. Le-a amintit acestora despre faptul că trebuie să emită rapoarte 
adecvate în circumstanţele date, să înţeleagă obiectivele activităţii desfăşurate, să se documenteze 
adecvat şi să respecte perioadele şi termenele date, pentru a da calitate muncii prestate şi rezultatul 
scontat. A adus în discuţie şi Codul Etic Naţional al profesioniştilor contabili şi le-a comunicat acestora 
să îl respecte în îndeplinirea serviciilor profesionale realizate şi să considere cerinţele etice ca principii 
de bază pe care trebuie să le urmeze în îndeplinirea activităţii lor.  

Cu toţii şi-au arătat disponibilitatea faţă de noii profesionişti contabili pentru consultaţii, 
bazându-se pe experienţa, cunoştinţele, competenţa şi autoritatea necesare, acumulate de-a lungul 
anilor, insistând în vederea reducerii riscurilor de erori şi îmbunătăţirea calităţii modului de îndeplinire 
a misiunilor.  

Ceremonia s-a încheiat cu felicitarea personală a noilor experţi contabili şi li s-a urat "Bun venit" 
în marea familie a profesioniştilor contabili gorjeni. 

 
 
 

Activităţi organe alese 
 
În cadrul ședinţei de Consiliu al filialei care s-a desfăşurat în luna februarie au fost analizate 

materialele Adunării Generale a membrilor, a fost prezentat raportul privind activitatea desfaşurată de 
Consiliu în anul 2014, programul de activitate al Consiliului pe anul 2015 cu evidenţierea acţiunilor 
prioritare, lista cabinetelor propuse a fi auditate în anul 2016, s-a analizat situaţia nominală a 
membrilor cu debite din cotizaţii, lista membrilor persoane fizice şi/sau juridice care solicită radierea / 
suspendarea din Tabloul Corpului începând cu anul 2015. 

În data de 6 februarie 2015, la Teatrul Dramatic ,,Elvira Godeanu” din Târgu Jiu a avut loc 
Adunarea Generală a membrilor Filialei Gorj, în cadrul căreia au fost prezentate în faţa membrilor 
activităţile filialei, realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli din anul 2014, Raportul Comisiei de 
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disciplină și al Cenzorului pentru anul 2014, Proiectele programului de activităţi şi bugetul de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2015, Lista cabinetelor ce urmează a fi auditate în anul 2016, au fost 
desemnaţi reprezentanţii filialei pentru lucrările Conferinţei Naţionale din 20 martie 2015. Conform 
ordinei de zi a lucrărilor au avut loc alegeri pentru pentru Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul 
filialei.  

 

 

 

Expertizele contabile judiciare şi beneficiarii acestora  

 

Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în data de 20 februarie 2015 la sediul filialei o întâlnire de 
lucru cu tema ,,Expertizele contabile judiciare şi beneficiarii acestora - aspecte practice privind 
procedurile de lucru”. Această întâlnire a fost iniţiată de conducerea filialei împreună cu auditorul de 
calitate, iar ca invitaţi au participat reprezentanţi ai Tribunalului Judeţean şi I.P.J. Gorj, fiind prezenţi 
în sală pentru discuţii: reprezentantul Biroului Local de Expertize Judiciare – dl. Bârhoată Gheorghe, 
domnul comisar Vasile Marius din partea I.P.J. Gorj serviciul Investigarea Fraudelor, preşedintele 
filialei doamna Somnea Mariana, directorul executiv şi auditorul de calitate din cadrul filialei. 

La această acţiune au participat aproximativ 35 de experţi contabili, înscrişi în GEJ, disponibili 
pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare pe anul 2015. 

Întâlnirea a avut ca principal obiectiv menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între  
conducerea filialei Gorj şi reprezentanţii la cel mai înalt nivel al instanţelor de judecată din judeţul 
Gorj. Totodată, a fost un bun prilej de a scoate în evidenţă rolul şi importanţa C.E.C.C.A.R., 
organismul profesional care oferă instituţiilor beneficiare garanţia calităţii rapoartelor de expertiză 
judiciară din perspectiva de probă ştiinţifică, care trebuie să prezinte un înalt grad contributiv la 
soluţionarea cauzei în care expertiza a fost dispusă. 
 
 
 

Întâlniri cu membrii şi stagiarii 
 
 

Filiala Gorj a organizat în luna februarie 2015, curs de pregătire profesională cu tema  
,,Analiza legislației privind litigiile de muncă, asigurările şi protecţia socială” şi a fost susţinut 
de prof. univ. dr. Dumitru Corina Graziella. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs au fost 
referitor la obligaţiile fiscale datorate de persoanele fizice. A fost dezbătută legislaţia privind litigiile de 
muncă şi implicaţiile în activitatea desfăşurată de agenţii economici, raportat la salariaţi.  

Tot în această lună Filiala a organizat curs de pregătire pentru stagiarii înscrişi în evidenţa 
Filialei cu tema ,,Directive europene şi standarde internaţionale în domeniul contabilităţii şi auditului”. 
Tematica cursului a fost în conformitate cu Regulamentul de stagiu, iar acesta a fost susţinut de lect. 
univ. dr. Caloian Florentin. 
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FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
 

În data de 17 februarie în sala de consiliu a filialei Ialomița s-a desfășurat masa rotundă cu 
tema “ Expertiza contabilă judiciară – la zi “ la care au participat, în calitate de invitați, dna. judecător 
Ionela Tudor- președinte Secție civilă din cadrul Tribunalului Ialomița și dl. Tilimon Constantin – 
comisar în cadrul serviciului Investigarea fraudelor din cadrul IPJ Ialomița.  

În cadrul acestei întâlniri de lucru s-au pus la dispoziția beneficiarilor listele cu membrii Grupului 
Experților Judiciari valabile pentru acest an și s-au discutat aspecte privind respectarea de către 
membrii filialei a deontologiei profesionale în relația cu beneficiarii de lucrări de expertiză contabilă. 
S-au purtat discuții cu privire la modul de întocmire a lucrărilor și la relevanța lucrărilor de expertiză 
pentru deciziile pe care judecătorii le dispun în cauzele în care sunt solicitate aceste lucrări. 

 

 

În 17 februarie s-a desfășurat la Slobozia seminarul gratuit cu tema ”Lucrările specifice 
închiderii anului financiar 2014”, seminar la care a participat în calitate de invitat și dna. Popescu 
Carmen - șef Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița. Seminarul gratuit a fost susținut 
de dna. Camelia Malama, lector CECCAR pentru disciplina fiscalitate. 

 

 

Pentru a fi cât mai aproape de membri și de problemele dumnealor, echipa de conducere a 
filialei, căreia i s-a alăturat dna. Camelia Malama, vicepreședinte al Consiliului Superior, s-a deplasat 
la Urziceni în data de 18 februarie, prilej cu care alături de discuțiile profesionale specifice temei 
seminarului cu privire la lucrările de închidere a anului financiar s-au discutat și aspecte cu privire la 
auditul cabinetelor profesionale, cu privire la normele CECCAR și modul de punere în aplicare a 
reglementărilor interne.   
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Discuțiile au continuat în 26 februarie cu participarea colegilor profesioniști din raza orașului 
Fetești. 

 

În 21 februarie în sala Casei de Cultură Municipale Slobozia s-au desfășurat lucrările Adunării 
Generale de dare de seamă a membrilor filialei Ialomița. Adunarea s-a bucurat de o prezență 
numeroasă, membrilor participanți prezentându-li-se activitatea desfășurată pe parcursul anului 2014 
și programul de acțiune al anului în curs. 
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FILIALA MARAMUREȘ 
 

Seminar de fiscalitate pe tema noilor reglementări legale  

în domeniul financiar-contabil 

 

Conducerea Filialei CECCAR Maramureș a organizat în data de 09.02.2015 un seminar de 

fiscalitate, destinat atât membrilor filialei, cât și celorlalți specialiști care activează în domeniul financiar 

– contabil. Evenimentul a avut loc în Aula ARIS de la Filiala Baia Mare a Universității de Vest  „Vasile 

Goldiș” Arad, și a avut ca invitat în calitate de lector pe d-na Berce Magdalena din cadrul CECCAR 

Filiala Bihor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cu această ocazie, pe parcursul a peste 6 ore au fost prezentate și dezbătute o serie de acte 
normative din domeniul contabilității și fiscalității cu impact asupra activităților desfășurate de 
profesioniștii contabili, între care: O.M.F.P. nr. 3633/04.12.2014, O.M.F.P. nr. 4018/29.12.2014, 
O.U.G. nr. 91/31.12.2014, O.M.F.P. nr. 4024/05.01.2015, O.U.G. nr. 92/30.12.2014, O.M.F.P. nr. 
1802/30.12.2014, Legea nr. 11/13.01.2015, H.G. nr. 20/20.01.2015, H.G. nr. 19/20.01.2015, H.G. nr. 
23/22.01.2015, O.M.F.P. nr. 65/27.01.2015, O.G. nr. 4/28.01.2015, O.M.F.P. nr. 83/29.01.2015, 
O.M.F.P. nr. 60/27.01.2015, O.M.F.P. nr. 17, 18 și 19/01.02.2015. 

Interesul deosebit pentru noutățile legislative prezentate a fost demonstrat atât prin numărul 
mare al participanților, cât și prin comentariile și discuțiile interesante purtate pe marginea materialelor 
expuse.  
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Întâlnire de lucru cu membrii Grupului Experților Judiciari 
 

 Conducerea Filialei CECCAR Maramureș a organizat în data de 20 februarie, la sediul filialei, 
o întâlnire de lucru cu membrii Grupului Experților Judiciari care și-au exprimat opțiunea de a efectua 
expertize contabile judiciare în anul 2015, eveniment la care au fost invitați să participe și 
reprezentanții Tribunalului Maramureș. 

 

 
 

 În cadrul acestei întâlniri s-au purtat discuții cu experții contabili judiciari și s-au dezbătut 
probleme legate de responsabilitatea ce revine expertului contabil în efectuarea expertizei contabile 
judiciare, noutăți cu privire la expertiza contabilă judiciară, precum și problemele întâmpinate de 
experții contabili în efectuarea și decontarea contravalorii lucrărilor efectuate.     

 
 

Alte acţiuni desfăşurate în luna februarie 2015 

 

 În data de 20 februarie, filiala Maramureș a fost prezentă, prin președintele acesteia, conf. univ. 
dr. Cucoșel Constantin, în cadrul ședinței Comisiei de dialog social convocate de Instituția prefectului 
județului Maramureș, la care au participat dl. Anton Rohian – Prefect, dl. Bondrea Alexandru – 
Subprefect, dl. Attila György - Secretar de Stat în Ministerul Finanțelor Publice, reprezentanți ai 
instituțiilor publice locale, membrii Comisiei de dialog social, reprezentanții sindicatelor din 
Maramureş, Miclea Ion – Consilier superior.  

Filiala Maramureș a fost reprezentată de președintele conf. univ. dr. Cucoșel Constantin la 
acțiunea locală în cadrul proiectului strategic „Skills for Jobs”, finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni”, 
POSDRU/160/2.1/S/141384, ce s-a desfășurat în data de 16 februarie 2015. Acțiunea locală de sprijin 
al parteneriatelor între școli, universități și angajatori a fost organizată de Agenția Județeană pentru 
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Ocuparea Forței de Muncă Cluj, în parteneriat cu Asociația Inceptus România și în colaborare cu 
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. 

- Lucrările Adunării Generale a membrilor CECCAR – Filiala Maramureş din data de 17 februarie 
2015, care a avut loc la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. 

- Organizarea unei întâlniri în data de 18.02.2015 cu d-na Vidam Elena – Prim grefier al 
Tribunalului Maramureş, cu care s-au discutat coordonatele și problematica întâlnirii organizate cu 
experții contabili judiciari la sediul Filialei CECCAR Maramureș în data de 20.02.2015. 

- Organizarea activităţii de stagiu în sistem colectiv. 

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

- Întâlnirea realizată în data de 24.02.2015 la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție 
Socială Maramureș cu dl. Morar Ovidiu Marius – Director executiv, Președinte CA Maramureș - 
A.J.P.I.S. Maramureș, ocazie cu care a avut loc avizarea cursului de Inspector Resurse Umane 
care se va derula la Filiala CECCAR Maramureş și s-a discutat posibilitatea încheierii unui protocol 
de colaborare pentru desemnarea unor specialişti în Comisia de autorizare a furnizorilor de 
formare profesională a adulților Maramureș din cadrul membrilor filialei. 

- Întâlnirea în data de 10.02.2015 la sediul Primăriei Baia Mare cu dl. Paul Adrian Pece - 
Administrator delegat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, 
ocazie cu care a avut loc semnarea Protocolului de colaborare încheiat între Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare şi CECCAR Filiala Maramureş. 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 

  
 1. În data de 29 ianuarie 2015 a fost organizată, la sediul filialei, o masă rotundă privind 
modificările legislative apărute în ultima perioadă în domeniul contabil și fiscal, acțiune la care au 
participat reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehediniți, din cadrul 
serviciului de metodologie, precum și experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei CECCAR 
Mehediniți. Dintre cele mai importante modificări legislative prezentate în cadrul întâlnirii amintim: 

 O.U.G. nr.80/2014, privind modificarea Codului Fiscal și a altor acte normative. Modificarea 
Codului Fiscal a vizat impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și accizele. 

 O.U.G. 91/2014, prin care a fost modificată și completată O.U.G. 28/1999, privind obligaţia 
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; 

 O.U.G. 79/2014, prin care a fost modificată și completată Legea contabilității nr.82/1991. 
O prevedere importantă din acest act normativ a vizat aborgarea art. 10 al. (3^1), care permitea 
organizarea și conducerea contabilității de către persoane fizice cu studii superioare la firmele care în 
exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 
35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. Prin modificarea art. 
10 al. (2) s-a definit mai clar noțiunea de “persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director 
economic sau contabil-şef”, ca fiind o persoană angajată, potrivit legii, cu atribuţii privind conducerea 
contabilităţii entităţii. 
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 O.M.F.P. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Totodată, prin acest act 
normativ au fost abrogate prevederile O.M.F.P. 3055/2009 și cele ale O.M.F.P. 2239/2011. 

 Legea 11/2015, prin care cota pentru impozitul pe construcții a scăzut de la 1,5% la 1% din 
valoarea construcțiilor aflate în patrimoniu. 
 De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezentate cele patru principii ce stau la baza 
proiectului „Pactul pentru Fiscalitate”, menit să contribuie la crearea unei fiscalități eficiente, credibile, 
transparente și deschise în relația cu mediul de afaceri și cetățenii, astfel: 

 simplificarea și eficientizarea legislației fiscale; 

 stimularea investițiilor și atragerea de investiții directe în economie; 

 depolitizarea, reprofesionalizarea și informatizarea A.N.A.F. 

 toleranță zero la evaziunea fiscală. 
2. În data de 30.01.2015 a avut loc la sediul filialei festivitatea de depunere a jurământului de 

către experții contabili care au promovat examenul de aptitudini în anul 2014, la care au participat noii 
experți contabili, cât și legislativul și executivul  filialei CECCAR Mehedinti. 

3. În perioada 30.01.2015-31.01.2015 a avut loc la sediul filialei cursul de “Expertiză contabilă”, 
susținut de auditorul de calitate din cadrul filialei, doamna Mirela Filip, curs ce face parte din PNDPC 
a membrilor CECCAR. 

4. În data de 17.02.2015 a avut loc Adunarea Generală a membrilor C.E.C.C.A.R.- filiala 
Mehedinți, acțiune la care au participat 146 membri din cadrul filialei, iar din partea Consiliului Superior 
a fost prezentă doamna prof. univ. dr. Marioara Avram. 

5. Pentru ca membrii filialei să fie la curent cu modificările legislative, în domeniul contabil și 
fiscal, în perioada 25.02.2015-26.02.2015 s-a transmis prin e-mail mesajul “Noutăți legislative”, care 
a cuprins un număr de 10 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2015-
27.01.2015; 

6. În data de 26.02.2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară a membrilor C.E.C.C.A.R. 
cu reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehediniți - Serviciul Metodologie. S-
au abordat principalele modificări legislative din ultima perioadă și s-au făcut referiri la următoarele 
acte normative: 

 Legea 145/2014, pentru pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor 
din sectorul agricol; 

 O.G. 4/2015, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 O.G. 10/2015, pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale; 

 H.G. 20/2015, privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, 
referitor la cota redusă de TVA de 9% pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu 
funcțiune de cazare; 

 O.M.F. 60/2015, pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi 
detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare; 

 O.M.F.  65/2015, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor Publice; 

 O.M.F. 159/2015, pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a 
clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; 

 O.M.F. 170/2015, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în 
partidă simplă. 

S-au ridicat de către membrii participanți și următoarele probleme contabile și fiscale: 
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- modul de cuantificare în bilanț a investițiilor în producția de imobilizări corporale și eventualele 
implicații fiscale la o microîntreprindere care a efectuat  în anul 2014 cheltuieli de peste 100.000 Euro 
în panouri fotovoltaice; 

- eventualele implicații fiscale și modul de înregistrare în contabilitate la mijloacele fixe care au 
fost amortizate complet și cărora o comisie de evaluare le-a stabilit o nouă durată de viață economică, 
precum și o nouă valoare de utilizare; 

- ajustarea TVA la o clădire achiziționată în anul 2008, având în vedere că agentul economic a 
a ieșit din evidența plătitorilor de TVA. 

7. În perioada 26.02.2015-27.02.2015 a avut loc la sediul filialei cursul: “Contabilitate și control 
de gestiune”, susținut de șeful BSDPC din cadrul filialei, domnul Dumitrescu Serju, curs ce face parte 
din PNDPC a membrilor CECCAR. 

 

  
FILIALA CECCAR MUREȘ 
                             

1. Desfășurarea Adunării 
Generale a filialei a avut loc în data 
de 06 februarie 2015 la Sala mare 
a Palatului Culturii din Tg. Mureș. 
În cadrul ședinței a avut loc și 
ceremonia depunerii Jurământului 
în cadru solemn de către membrii 
noi înscriși în Tabloul Corpului, în 
urma promovării examenului de 
aptitudini. 
 
2. Activitatea principală a filialei în 
luna februarie 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 la membri care au îndeplinit condiţiile impuse  de norma CECCCAR și 
eliberate Autorizații de exercitare a profesiei și preschimbate parafele anuale. S-a elaborat, actualizat 
„Lista experților pe specializări” pe baza Fișelor de opţiuni întocmite  de către experții contabili în 
vederea înscrierii în GEJ și am înaintat la termenul stabilit la Direcţia de expertize contabile din cadrul 
Corpului. 
- Comunicare către stagiari a termenelor de „Evaluare semestrială” și perioada examenului de 
aptitudini, invitația de achitare a taxei anuale de stagiu până la începerea pregătirii profesionale și 
tehnice a stagiarilor aferente sem I 2015.   
- Măsuri organizatorice privind stabilirea disciplinelor și a lectorilor pentru desfășurarea pregătirii 
stagiarilor în sem I 2015. 
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3. Introducerea, transpunerea 
conținutului Rapoartelor de activitate ale 
membrilor în programul Evid Expert în 
vederea elaborării Sintezei rapoartelor 
de activitate ale membrilor. Întocmirea 
Sintezei Rapoartelor de activitate ale 
membrilor pe anul 2014 și transmiterea 
la termen la Corp în vederea centralizării. 
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 
   În cursul lunii februarie, filiala a organizat urmãtoarele acțiuni: 

-       pe 12.02 a avut loc o întâlnire a directorului executiv și auditorului de calitate cu 17 membri 

care au susținut testul de înscriere în Grupul Experților Judiciari și care au optat pentru 

înscrierea în listele pe specializãri în anul 2015. 

      S-au prezentat Normele nr.1044/2010 privind îmbunãtãțirea activitãții de expertizã 

contabilã judiciarã, Procedura privind întocmirea “Listelor experților contabili pe specializãri”, 

pașii ce trebuie parcurși pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare. 

-       pe 26.02, la invitația Oficiului Teritorial pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii Ploiești, 

directorul executiv, auditorul de calitate împreunã cu 12 reprezentanți ai societãților înscrise 

în Tabloul Corpului au participat la o întâlnire cu domnul Cătãlin Beciu, secretar de stat  în 

cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, coordonator 

al mediului de afaceri. Întâlnirea a avut ca temã, definitivarea procesului de rescriere a Codului 

Fiscal și a Codului de Procedurã Fiscalã. S-au prezentat propunerile primite din partea 

mediului de afaceri și înaintate Ministerului Finanțelor Publice de cãtre domnia sa, respectiv:  

- asumarea punctelor de vedere emise de Biroul Asistențã Contribuabili din cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice, astfel încât acestea sã fie opozabile ANAF și altor organe de control; 

- interpretarea reglementãrilor fiscale sã se facã în favoarea contribuabilului, cu respectarea 

voinței legiuitorului exprimatã în lege.  

Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice și-au exprimat disponibilitatea implementãrii 

celor douã propuneri. 

- Legea lobby-ului 

Reprezentanții CECCAR au fãcut o 

serie de alte propuneri pe marginea 

problemelor discutate.  

 

 

 

 

Având în vedere parteneriatele CECCAR cu Consiliul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și mediul 

de afaceri, la rugãmintea domnului secretar de stat, filiala CECCAR a întocmit și transmis un tabel 

semnat de reprezentanții societãților de profil care susțin propunerile transmise Ministerului Finanțelor 

Publice. 
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-      pe 27.02 înainte de lucrãrile Adunãrii generale, a avut loc festivitatea de depunere a 

jurãmântului de cãtre 57 noi membri, care au promovat examenul de aptitudini in noiembrie 

2014. 
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La festivitate au participat 

doamna Camelia Malama, 

vicepreședinte al CECCAR, 

domnul Constantin Valericã, 

președintele Consiliului filialei, 

doamna Nițã Doina Florica, 

președintele Comisiei de 

disciplinã, domnul Iancu Ion, 

director executiv. 

 

 

 

 

 

Dupã depunerea jurãmântului și rostirea de alocuțiuni de o parte din cei prezenți, membrilor le-

au fost înmânate carnetele de membru, parafele, autorizațiile de funcționare, flori și materiale 

promoționale. Dupã terminarea festivitãții, membrii au fost invitați sã participe la lucrãrile Adunãrii 

generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cursuri organizate 

- “Audit financiar”- Închiderea exercițiului financiar” organizat în perioada 9-13.02 cu o duratã 

de 40 ore. Lector al cursului a fost dl. Caloian Florentin. Au participat 85 membri. 
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FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 4 februarie 2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară cu membrii Corpului  EC 
și CA unde s-au discutat diverse speţe apărute în contabilitate şi fiscalitate, dar şi aspecte legate de 
închiderea exercițiului financiar. 

În perioada 9-13 februarie 2015 
la sediul filialei s-a desfăşurat cursul cu 
tema “Reglementări contabile privind 
închiderea exerciţiului financiar 2014”. 
Lectori ai cursului au fost dr. ec. 
Tamba Alexandru – președinte filială şi 
doamna dr. ec. Breban Ludovica - 
director executiv. În cadrul tematicii 
cursului s-au dezbătut: OMFP nr. 
65/2015 ordin privind principalele 
aspecte legate de întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare anuale 
şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice, modul de înregistrare a unor 
tranzacţii economice în contabilitate, 
dar şi implicaţiile fiscale ale acestora.   

În data de 13 februarie 2015 
la Camera de Comerţ si Industrie din 
Zalău, în colaborare de Agenţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj 
a avut loc un seminar privind 
modificările fiscale în ceea ce 
priveşte înregistrarea în scop de 
TVA valabilă de la 01.02.2015. La 
acest seminar pe lângă experţi 
contabili şi contabili autorizaţi au 
participat şi persoane din mediul de 
afaceri şi alţi contribuabili. 

În data de 19 februarie 2015 
în sala “Avram Iancu” din cadrul 
Primăriei municipiului Zalău a avut 
loc Adunarea Generală a Filialei 
CECCAR Sălaj. Din partea 
Consiliului Superior CECCAR a 
participat dl. Bunea Alexandru – 

expert contabil, vicepreşedinte CECCAR. 
În data de 25 februarie 2015 la Administraţia Financiară Sălaj a avut loc o întâlnire privind 

modificările legislative. Din cadrul Administraţiei Financiare a participat dl. director adjunct Magyar 
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Cornel, iar din cadrul CECCAR – filiala Sălaj dl. Preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru şi d-na dr. ec. 
Breban Ludovica  director executiv din cadrul Filialei CECCAR.  

În data de 02.02.2015 dl. preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru a participat la emisiunea 
„Necenzurat” a postului local Sălajeanul TV. 

De asemenea, s-au avut în vedere următoarele acţiuni: 
- Susţinerea examenului de diferenţă pentru stagiarii an I EC la disciplinele Expertiză 

contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile ca urmare a înscrierii la stagiu pe 
baza masteratului de specialitate; 

- Stabilirea cursurilor tehnice pentru stagiarii EC şi CA ai filialei pentru semestrul I 2015; 
- Stabilirea temelor pentru referatele de întocmit de către stagiari EC şi CA pentru semestrul 

I 2015; 
- Urmărirea modului de încasare a cotizaţiilor fixe şi variabile în vederea primirii vizei de 

exercitare a profesiei pentru anul 2015; 
- Acordarea vizei pentru exercitarea profesiei pe 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 si invitarea acestora la toate acțiunile 

organizate de Filială. 

 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 

 În data de 15 ianuarie 2015, în sala de şedinţe a filialei a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor 
GEJ, cu tema:”Cazuistică din expertizele contabile”. La întrunire au participat 26 de membri ai GEJ, 
iar din partea filialei au participat domnul preşedinte Dionisie Marcan şi domnul auditor de calitate Filip 
Şerban. 
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În zilele de 30 – 31 ianuarie – 1 februarie 2015, în sala de şedinte a „Bibliotecii Bucovinei 

I.G.Sbiera” Suceava, s-a desfăşurat cursul de „IFRS” . 
 Au participat 86 de experţi contabili şi 17 contabili autorizaţi, iar din partea filialei domnul 
preşedinte Dionisie Marcan şi domnul auditor de calitate Filip Şerban. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
În data de 26 februarie 2015, domnul preşedinte al filialei Marcan Dionisie, a prezentat elevilor 

clasei  a XII-a, specializarea Contabilitate (21 elevi) de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” 
Suceava, informaţii despre CECCAR şi perspectivele profesiei contabile, condiţiile privind examenul 
de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil/ contabil autorizat. 
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         Elevii au primit din partea filialei 
pliante conţinând activităţile componente 
ale profesiei profesiei contabile ce pot fi 
exercitate de către  experţii contabili şi 
contabilii autorizaţi, şi informaţii privind 
accesul la profesia de expert contabil şi 
contabil autorizat. 

 

 

 În data de 28 februarie 2015, 
după încheierea lucrărilor Adunării 
generale a membrilor filialei, a avut loc 
festivitatea de depunere a jurământului 
de către noii membri ai filialei care au 
promovat examenul de aptitudini, 
sesiunea 16 – 23 noiembrie 2014, 
respectiv 33 de membri - 32 experţi 
contabili şi 1 contabil autorizat.  
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Depunerea jurământului a fost făcută conform procedurii 

stabilite de CECCAR, fiind un moment emoţionant pentru noii 

membri şi asistenţa prezentă. 
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FILIALA CECCAR TULCEA 
 

Întrucât printre activitățile desfășurate de către experții contabili se numără și activitatea de 
resurse umane, filiala Tulcea a organizat în data de 05 februarie 2015, ora 16.30, la sediul filialei 
Tulcea a C.E.C.C.A.R., o întâlnire de lucru la care au participat 41 de membri experți contabili, având 
ca invitat pe d-na  Arghir Ioana - Inspector șef adjunct din cadrul I.T.M. Tulcea.  

Tema supusă dezbaterii a constituit-o modificările aduse Codului muncii prin Legea nr. 
12/20 ianuarie 2015, precum și modificările aduse Legii contabilității prin O.U.G. nr. 79/2014. 

În contextul modificării Legii contabilității s-a pus accentul pe faptul că agenții economici, 
indiferent de cifra de afaceri realizată, sunt obligați să-și externalizeze serviciile de contabilitate către 
persoane fizice și juridice membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 
România, sau să-și organizeze contabilitatea în compartiment propriu condus de către directorul 
economic, contabilul șef, sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. 

Modificările aduse Legii contabilității, fiind de interes atât pentru membri, cât și pentru agenții 
economici,  au fost făcute publice prin interviul acordat cotidianului ,,Delta” de către directorul executiv 
al filialei în data de 19 februarie 2015 – data Adunării generale a membrilor filialei.  
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 

Joi 5 februarie 2015, Președintele filialei Cocoș Vasile a susținut un interviu la RADIO LIGHT 
referitor la desfășurarea seminarului pe probleme de fiscalitate de la sediul AJFP Vâlcea din 30 
ianuarie 2015, unde s-a pus accent pe modificările legislative apărute sau care produc efecte ulterior 
datei de 01.01.2015. 

 În data de 09.02.2015  ora 13.00 a avut loc, la inițiativa conducerii Filialei Vâlcea, o întâlnire 
pe probleme de fiscalitate la sediul AJFP Vâlcea, care s-a vrut a fi o continuare a dezbaterilor deosebit 
de interesante din data de 30.01.2015. Din partea AJFP Vâlcea au răspuns la întrebările puse de 
membrii CECCAR Fil. Vâlcea: 

- Predescu Anda – șef birou programare și analiză; 
- 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 Filialei Vâlcea au fost prezenți Președintele, directorul executiv și auditorul de 

calitate, precum și un număr de 48 de membri experți contabili și contabili autorizați. Discuțiile s-au 
axat în principal pe prevederile OMFP 1802/2014 și a OUG 79/2014 și au vizat: 

- Introducerea de noi criterii de mărime pentru persoanele juridice ce aplică aceste prevederi și 
clasificarea în trei categorii de mărime, în funcție de care se vor întocmi situații financiare 
anuale; 

- 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; 

- Se introduc conturi noi și reguli noi pentru reflectarea în contabilitate a reevaluărilor efectuate 
asupra imobilizărilor corporale; 

-  În cadrul imobilizărilor corporale se introduc trei noi categorii distincte -investițiile   imobiliare 
și activele biologice, activele de explorare și evaluare a resurselor minerale; 

- Introducerea unor categorii noi de provizioane și introducerea unor reguli de evaluare utilizând 
fluxurile de numerar actualizate. 
Au fost puse în discuție si prevederile altor acte normative cum ar fi OG 10/2015 pentru 
organizarea Loteriei bonurilor fiscale și OMFP 106/2015 pentru organizarea unei extrageri 
ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale; 
 

       b.  Începând cu ora 15.00 am organizat și desfășurat Adunarea generală de dare de seamă a 
membrilor filialei CECCAR Vâlcea. Adunarea generală a fost legal constituită, s-a desfășurat în condiții 
foarte bune conform regulamentului și normelor CECCAR. Membrii prezenți cu drep de vot au aprobat 
în totalitate materialele de pe Ordinea de zi.  
 
       2.2  Președintele filialei a participat la cele două ședințe ale Comisiei de dialog social, organizate 
la sediul Instituției Prefectului Vâlcea, în zilele de 18 și 20 februarie. La Ordinea de zi a ședinței din 
18 februarie  a fost – analiza și stabilirea modalităților de atribuire a plăților compensatorii pentru 
personalul disponibilizat de la SC Oltchim SA Rm. Vâlcea; Planul de reorganizare al societății propus 
de administratorul judiciar, modificarea Legii 53/ 2003  Codul muncii; diverse, iar la ședința din 20 
februarie a fost videoconferința cu Prim Ministrul Victor Ponta, pe probleme de dialog social. 
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      2.3 Împreună cu managerii de proiect ai Clubului Tinerilor Experți Contabili din România, 
conducerea filialei Vâlcea a organizat  joi, 26 februarie, orele 17.00, seminarul ”Provocări ale profesie 
contabile pentru tineri”. Chiar dacă a fost prima acțiune de acest gen organizată la Vâlcea, prezența 
foarte mare de tineri, stagiari, experți contabili, studenți,  spune totul despre interesul pentru acest 
seminar, sala de protocol de la Hotel Maria devenind neîncăpătoare.  Au fost prezenţi din partea filialei 
Vâlcea şi au vorbit unui auditoriu format din 48 de tineri Vasile Cocoş, preşedinte al CECCAR filiala 
Vâlcea, Valentina Crînguş, director executiv al CECCAR Vâlcea, Dorina Luţă - conf. univ. dr. 
Universitatea C-tin Brâncoveanu Rm. Vâlcea, Elena Diaconu conf. Univ. Dr. Universitatea Spiru Haret 
Rm. Vâlcea. Cu toţii în discursul lor au susținut continua pregătire personală și profesională necesară 
profesiei contabile, respectarea codului etic, doctrinei și deontologiei profesionale, cele trei 
comandamente de bază ale CECCAR educație, calitate, etică. Managerii de proiect ai CTECR, Andrei 
Badiu și Valentina Radu, și managerul de proiect CTECR – Pitești Larisa Vlăsceanu, au prezentat 
detalii legate de activitatea Clubului înfiinţat în urmă cu doi ani, au prezentat imagini din timpul 
acţiunilor profesionale, dar şi sociale din marile oraşe ale ţării în care Clubul şi-a deschis deja filiale. 
Informaţii generoase, extrem de interesante şi care au captivat atentia participanților a oferit  în finalul 
seminarului dl. Florin Dobre, secretarul general al IFA România, Director Birou Fiscalitate CECCAR. 
A reușit încă de la începutul cuvântării să transforme seminarul într-o dezbatere interactivă, foarte 
deschisă și relaxantă.  
              Acest seminar desfășurat într-o atmosferă deosebit de caldă, pozitivă, a fost cu adevărat un 
succes, extrem de util, dezvăluind și alte laturi frumoase ale profesie contabile, dezvăluind  
necesitatea relaționării cu profesioniști și din domeniul juridic, practicieni în insolvență și nu numai, 
astfel, expertul contabil să devină un adevărat consultant pentru publicul beneficiar al serviciilor 
prestate, expertul contabil trebuie să fie SMART! 

            

 

 
FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Pe data de 19 februarie 2015, în sala de curs ”V.V. Protopopescu”,  a avut loc  prima întâlnire 
de lucru din acest an, cu stagiarii. Din partea filialei a participat directorul executiv şi șeful biroului 
stagiu și DPC. Cu această ocazie li s-au prezentat stagiarilor principalele prevederi ale 
Regulamentului de stagiu referitor la pregătirea în sistem colectiv, pregătirea tehnică și deontologică, 
evaluarea semestrială, prevederile Protocolului cu CAFR, rolul livretului de stagiu, drepturile şi 
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obligațiile stagiarilor, calendarul activitãţii de stagiu pe primul semestru, precum și bibliografia 
necesară pentru buna pregãtire a stagiarilor în vederea susţinerii evaluãrilor semestriale.  

Filiala Vrancea a organizat în data de 20 februarie 2015, în sala de curs „V.V. Protopopescu”, 

ceremonia de depunere a jurãmântului pentru membrii care au promovat examenul de aptitudini în 

sesiunea 16, 23 noiembrie 2014. La festivitate au fost prezenţi: vicepreşedintele filialei, directorul 

executiv, un membru al Comisiei de Disciplinã, auditorul de calitate, şeful biroului Stagiu şi DPC şi 

şeful biroului Evidenţã Tablou. Evenimentul a fost reflectat în presa localã, Ziarul de Vrancea 

publicând pe data de 24 februarie 2015 un articol cu titlul: „Noii experţi contabili şi contabili autorizaţi 

din Vrancea au depus jurãmântul”.  

În virtutea bunelor relaţii de colaborare, Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice Vrancea 

a transmis filialei o adresã referitoare la tratamentul fiscal din punct de vedere al taxei pe valoarea 

adãugatã pentru livrarea de construcţii/ pãrţii de construcţii, a terenurilor pe care sunt construite, 

precum şi a altor terenuri cu excepţia livrãrilor de terenuri construibile şi a construcţiilor noi. Materialul 

primit de la A.J.F.P. Vrancea a fost difuzat membrilor filialei, prin poşta electronicã.  

Pe data de 26 februarie 2015, în sala Teatrului Municipal Mr.Gh.Pastia  din Focşani, a avut 

loc Adunarea Generalã a membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Vrancea.  
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NOUTĂȚI JURIDICE 
 

Noi reglementări contabile  

aplicabile de la 1 martie 2015 

 

 În M.Of. nr. 139 din 24 februarie 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 170 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. Acesta se aplică de la 1 martie 
2015, dată la care se abrogă Ordinul MFP nr. 1040/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice. 
  

Conform noilor dispoziţii, persoanele fizice autorizate vor fi obligate fie să conducă 
contabilitatea în partidă simplă (ca până acum) sau vor putea opta pentru contabilitatea în partidă 
dublă. Excepţie de la această regulă vor face cei în al căror act normativ de înfiinţare există prevederi 
exprese privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă. 
 Posibilitatea ca persoanele fizice autorizate să poată conduce contabilitatea în partidă dublă a 
fost introdusă prin Legea contabilităţii nr. 82/1991 începând cu 1 ianuarie 2014, prin OUG 79/2014, 
Ordinul MFP 170/2015 venind să pună în pratică această măsură. 
  Actul normativ stabileşte că reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se 
vor aplica de către următoarele categorii de contribuabili: 
 

- persoanele fizice şi asocierilor fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse 
impozitului pe venit, în  conformitate cu Codul fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse: 

• activităţi independente,  

• cedarea folosinţei bunurilor,  

• activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. 

- persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte 
acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără 
scop patrimonial. 
  Dispoziţiile aplicabile de la 1 martie 2015 simplifică regulile pentru conducerea evidenţei 
contabile în partidă simplă. Astfel, dintre noutăţile introduse amintim următoarele: 

- persoanele care vor opta pentru ţinerea contabilităţii în partidă dublă vor organiza şi conduce 
contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile conforme cu directivele europene în vigoare, 
până la nivel de balanţă, fără a întocmi situaţii finaciare anuale.Persoanele fizice care ţin contabilitatea 
în partidă simplă vor putea trece la conducerea contabilităţii în partidă dublă de la începutul exerciţiului 
financiar ulterior celui în care au decis această trecere. 

- Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar se vor modifica. Astfel, „încasările” din 
Registrul-jurnal de încasări şi plăţi vor cuprinde: 
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 sumele încasate din desfășurarea activităţii; 

 aporturile în numerar şi prin conturi bancare făcute la începerea activităţii ori în cursul 
desfășurării acesteia; 

 sumele primite sub formă de credite bancare sau de alte împrumuturi; 

 sumele primite ca despăgubiri; 

 sumele primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donaţii; 

 sumele primite reprezentând forme de sprijin cu destinaţie specială din fonduri externe 
nerambursabile (subvenţii); 

 alte sume încasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe şi penalităţi). 
 

În ceea ce privește „plăţile”, acestea vor cuprinde: 

 plăţile efectuate în cadrul activităţii desfăşurate în scopul realizării de venituri; 

 sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar şi prin conturi bancare; 

 sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi; 

 alte plăţi efecutate (de exemplu penalităţi, amenzi plătite). 
 

- va fi introdusă posibilitatea ca Registrul inventar să se poată completa prin preluarea totalurilor 
din listele de inventariere a elementelor grupate după natura lor, se precizează în prevederile recent 
publicate în Monitorul Oficial. În prezent, documentul se completează prin înscrierea tuturor 
elementelor patrimoniale inventariate. 

- formularul Registrul-inventar se va simplifica, prin menţinerea a 3 coloane din cele 10 cuprinse 
în actualele reglementări. 

- noile prevederi vor elimina obligaţia parafării celor două registre contabile obligatorii la ANAF. 

- reducerea numărului de formulare utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partida 
simplă, de la 15 la 10. 

- termenul legal de păstrare a documentelor justificative utilizate de persoanele care conduc 
contabilitatea în partidă simplă se va reduce de la 10 la 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care vor 
fi păstrate 50 de ani, se menţionează în actul normativ. 
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EVENIMENTE EXTERNE 
 

 
Reuniunea Forumului PMM al Federației Experților Contabili Europeni, 

18 februarie 2015 

 

Federația Experților Contabili Europeni a organizat, în data de 18 februarie a.c. Reuniunea 

Forumului Practicilor Mici și Mijlocii cu tema „Viitorul PMM-urilor într-o societate globală”. La acest 

eveniment au participat, ca invitați speciali, și membri ai Comitetului PMM al Federației Internaționale 

a Contabililor (IFAC). Reprezentatul CECCAR în Forumul PMM al FEE a fost prezent, de asemenea, 

la lucrările de la Bruxelles. 

În prima parte a evenimentului, au fost expuse cele mai 

recente evoluții la nivel european care vizează optimizarea 

activității PMM-urilor, dar și măsurile care au fost întreprinse 

de către IFAC pentru a sprijini practicile mici și mijlocii și clienții 

acestora, IMM-urile, pe o piață globalizată (unul din aceste 

proiecte fiind chiar Studiul Global al IFAC pentru PMM-uri ale 

cărui rezultate au fost comunicate în cadrul uneia dintre 

sesiunile de prezentări). 

Atât în cadrul panelurilor de dezbateri, cât și în sesiunile 

de networking, participanții au putut dezbate pe marginea 

modalităților prin care practicile se pot pregăti pentru viitor și își pot eficientiza serviciile: 

managementul strategic, reinventarea modelului de afacere, tehnologiile informaționale de ultimă 

generație (cloud computing, big data). 

 

 
 

Ziua Fiscalității FEE - 29 aprilie 2015 
 
 

FEE organizează Ziua Fiscalității „Viitorul în politica fiscală: Un aspect pentru societatea în 
ansamblu” în data de 29 aprilie 2015 la Bruxelles.  

Dată fiind importanța strategică a fiscalității în profesia contabilă, în special în mediul economic 
și politic actual, vorbitorii prezenți la acest eveniment sunt la cel mai înalt nivel decizional. Astfel, Ziua 
Fiscalității va reuni vorbitori precum Comisarul European pentru Afaceri economice și financiare, 
impozitare și vamă, dl. Pierre Moscovici, Ministrul de finanțe al Luxemburgului, dl Pierre Gramegna și 
Directorul Centrului de politică fiscală și Administrație al OECD, dl. Pascal Saint-Amans.  

Pentru mai multe informații și pentru înregistrare, vă rugăm să consultați site-ul FEE: 
http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&Itemid=106&lang=en 

 
 

http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1467&Itemid=106&lang=en
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Februarie,   Nr. 02/ 2015                                            Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

47                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 


