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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ALBA 

  În data de 2 aprilie 2015 – dl. Tamaş Szora Attila – preşedinte Filiala CECCAR Alba şi Dobrescu 
Marioara - director executiv Fililala CECCAR Alba au participat la un talk show organizat de Radio 
Unirea Alba Iulia. Emisiunea “În gardă” a fost difuzată timp de o oră, respectiv între orele  12.00-
13.00 şi reluată în aceeaşi zi, la o oră de maximă audienţă, respectiv la 21.30. Moderator a fost 
redactorul şef al Radio Unirea – dl. Robert Ghergu. 
  Dl Tamaş Attila a făcut o prezentare a organizaţiei noastre profesionale cu referire la Filiala 
Alba a CECCAR şi a prezentat argumentele prin care toţi membrii CECCAR trebuie să fie mândri de 
profesia pe care au îmbrăţişat-o. Dl. Preşedinte Tamaş a arătat că CECCAR Alba are aproximativ 800 
de membri activi şi inactivi, este o organizaţie vie, dinamică, puternic ancorată în mediul economic. 
De asemenea, dl.Tamaş a făcut referire la activitatea desfăşurată de Grupul Experţilor Judiciari, 
membrii CECCAR şi despre responsabilităţile acestora. 
  D-na Dobrescu Marioara – directorul executiv al Filialei CECCAR Alba a făcut referire la cadrul 
instituţional de desfăşurare a profesiei contabile, la actele normative care reglementează profesia şi 
modul de organizare a CECCAR. De asemenea, s-a insistat pe intrarea în legalitate a tuturor 
persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul contabil şi al expertizelor contabile, având în vedere 
modificarea Legii 82/1991 - legea contabilității republicată şi a prevederilor OG.65/1994 privind 
activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, care prevede la art. 43 că 
practicarea profesiei fără autorizaţie şi aviz anual de lucru constituie infracţiune şi se pedepseşte 
conform legii penale. 
  În final, dl. Președinte Tamas Attila a concluzionat că membrii CECCAR trebuie să fie mândri 
de faptul că fac parte din organismul profesional CECCAR şi că respectarea Codului etic şi 
deontologic al profesiei contabile 
trebuie să fie un reper de 
moralitate pentru toţi membrii 
CECCAR. 

În data de 30 aprilie 2014 
a avut loc masa rotundă cu 
tema “Înregistrarea la ORC a 

societăţilor comerciale, a 
întreprinderilor individuale şi a 
persoanelor fizice autorizate 
care au ca obiect de activitate 
conform CAEN 6920 - Activităţi 
de contabilitate şi Audit 
financiar, consultanţă în 
domeniul fiscal”. 
  Din partea ORC Alba a 
participat d-na director Oarga 
Vasilica Adelina. 
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  Au fost prezenţi un numar de 51 participanți. 
  Au fost invitaţi să participe şi stagiarii pentru a se familiariza cu procedurile de înregistrare a 
societăţilor la ORC. 
  D-na director Vasilica Adelina Oarga a prezentat cadrul juridic de înregistrare a societăţilor 
comerciale, respectiv Legea nr.31/1990, republicată, privind societăţile comerciale şi Legea 
contabilității nr.82/1991 republicată. 
  D-na Director ORC Alba a facut precizări legate de înregistrarea societăţilor de expertiză 
contabilă şi de contabilitate, în sensul că pentru înregistrarea acestor societăţi se solicită de fiecare 
dată carnetul de membru CECCAR cu viza la zi, astfel că nu sunt probleme de înregistrare de societăți 
având obiectul de activitate CAEN 6920 “Activităţi de contabilitate şi Audit financiar, consultanţă în 
domeniul fiscal”. De asemenea, s-a precizat faptul că începând cu 01.01.2015 la ORC nu se mai 
înregistrează “Persoane fizice autorizate” având obiect de activitate profesii liberale. 
  Au urmat discuţii şi dezbateri pe marginea temei în vederea clarificării tuturor aspectelor legate 
de procedurile de înregistrare şi intrarea în legalitate. 
  Dl președinte Tamaş Attila a făcut referire la faptul că toţi colegii care au societăţi de expertiză 
contabilă sau de contabilitate trebuie ca după înregistrarea la ORC să facă demersuri în vederea 
înscrierii acestora în Corp. 
  Întâlnirea de lucru s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, colegială, constituind un bun prilej de 
apropiere şi de relaţionare între toţi colegii prezenţi la acest eveniment. 

În data de 27 aprilie am transmis un mesaj, prin intermediul ziarului local “Unirea”, prin care 
Informăm agenţii economici care au încheiate contracte de prestări servicii cu membrii CECCAR că  
societăţile de expertiză contabilă sau contabilitate trebuie să deţină aviz de lucru pentru anul în curs, 
iar persoanele fizice autorizate – ştampila cu viza anuală de lucru. 

În caz contrar, prestarea de servicii contabile fără aviz de lucru eliberat de CECCAR, se 
pedepsește conform prevederilor statutare şi legale. 

 

FILIALA CECCAR ARAD 

În  zilele de  01-02.04.2015  a  avut loc întalnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  

locaţie  sala  de curs  

CECCAR ,,Dimitrie 

Cameniţă ’’. La această 

întâlnire au participat în ziua 

de 01.04.2015 – 66 membri 

expeţi contabili şi în ziua de 

02.04.2015 – 40 membri 

contabili autorizaţi. 

 D-nul director executiv 

Micle Nicolae face o 

informare privind participarea 

delegației filialei Arad la 

Conferința Națională din 20 

martie 2015, și acțiunea de 

acordare a vizei de 

exercitarea profesiei pentru 

anul 2015.  
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D-na Furca Teodora – auditor de calitate, a 

prezentat Codul etic - secțiunea 210- numirea 

profesională, 220- conflicte de interese, 230 – 

alte opinii.  

 D-nul Prof. univ. dr. Cernușcă Lucian a 

prezentat unele aspecte privind 

Reglementările contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate - Ordin 

1802/2014: acțiuni primite fără plată, 

provizioanele pentru dezafectarea 

imobilizărilor corporale, reducerile comerciale 

primite/acordate ulterior datei bilanțului și 

investițiile nete în entități străine. 

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

Ordin pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de 

suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, 

Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe 

valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în 

scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal", Lege pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprilie,   Nr. 04/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

6                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

FILIALA CECCAR ARGEȘ 

 
În data de 22 aprilie 2015, ora 14.00,  C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş  în colaborare cu I.T.M. Argeş 

a organizat o întâlnire de lucru având ca tematică Codul muncii – la zi şi alte reglementări din domeniul 
muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. 

     Din partea ITM Argeş au participat doamna consilier juridic Anghel Camelia, doamna consilier 
Dumitrescu Daniela şi doamna consilier Bocea Mirela Carmen.  La întâlnire au participat membrii 
filialei Argeş - liber profesionişti, angajaţi şi reprezentanţi ai societăţilor de expertiză contabilă. 

Reprezentanţii I.T.M. Argeş au prezentat prevederile Legii nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 

În cadrul întâlnirii, membrii au adresat întrebări pentru clarificarea unor  aspecte din domeniul 
muncii, situaţii concrete întâlnite în activitatea desfăşurată.  

Problemele dezbătute s-au referit la: 
 

 Legea   Nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 
- Codul muncii, prin care au fost modificate dispoziţii importante care reglementează 
raporturile de muncă, introducând totodată şi alte prevederi în completarea celor 
existente,astfel: 

                        - se introduc noi reglementări cu privire la vechimea în muncă; 
- se completează cu noi cazuri de încetare de drept a contractului individual de  
muncă; 

                        - se introduc precizări cu privire la salarizarea salariatului temporar; 
                        - se introduc noi reglementări referitoare la concediul de odihnă. 
 

 Modificările la Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, prevăzute de Legea nr. 18/2014, acestea vizând, în 
principal, obligaţiile părţilor, plata activităţilor ocazionale şi domeniile de activitate; 

 Încheierea contractului individual de muncă, modificarea, suspendarea şi încetarea 
acestuia; 

 Contractul individual de muncă pe durată determinată; 
 Munca prin agent de muncă temporar; 
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/ 2011 privind registrul general de evidenţă a 

salariaţilor; 
 Perioada de repaus săptămânal atunci când se lucrează în zilele de sâmbătă, duminică, 

sau în zilele declarate sărbători legale. 
 

Au  fost puse la dispoziția filialei materiale de informare cu privire la modificările la Codul muncii 
începând cu anul 2015 şi  modificările la Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, prevăzute de Legea nr. 18/2014, material care a fost transmis 
spre informare membrilor. 

  Dezbaterile şi informaţiile primite au fost apreciate de participanţi ca fiind de un real folos în 
activitatea pe care aceştia o desfăşoară. 
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FILIALA CECCAR BISTRIȚA 

 
În cadrul întâlnirilor bilunare, în data de 07 

aprilie s-a organizat și desfășurat  acțiunea cu 
tema “Modificări privind utilizarea casei de marcat 
OUG 28/1999 - Tratament fiscal aferent 
bacșișului”,  prezentată de președinte D-na 
Habalau Maria, iar în data de 21 aprilie cu tema 
“Incompatibilități în exercitarea profesiei - Codul 
etic național al profesioniștilor contabili; 
Standardul profesional 38 și Programul PNDPC 
pe următorii 5 ani”, prezentată de către director 
executiv D-na Login Poni. 

În data de 27 aprilie s-a desfășurat masa 
rotundă cu tema “Expertiza contabilă judiciară în 
județul Bistrița-Năsăud”, organizată cu Grupul 
Experților Judiciari. Întâlnirea a avut loc la  Hotel 
Bistrița, Salon 1, începând cu ora 14.00. 
 Mediatizarea evenimentului s-a făcut prin 
invitaţie scrisă transmisă oficialităţilor și  prin e-
mail-uri transmise membrilor experți contabili 
înscrişi în GEJ și telefonic.  
 Au participat, din partea autorităților: 

- I P J BN comisar șef de poliție Dl. Biz 
Grigore - Șef Serviciu de Investigare a 
Criminalității Economice și din cadrul 
aceluiași serviciu subcomisar de poliție 
Dl. Bulz Ioan; 

- B E T C de pe lângă Tribunalul BN- D-na Maxim Simona. 
 Numărul membrilor participanți din GEJ Bistrița: 25 experți contabili. 
 Președintele filialei D-na Habalau Maria a condus întâlnirea în cadrul căreia au fost supuse 
dezbaterii probleme legate de: numirea experților contabili în cauză; obiective cuprinse în cauză; 
documentarea experților contabili; termenele de depunere a lucrărilor de expertiză contabilă; 
decontarea expertizelor contabile; acordarea vizei de către auditorul de calitate; probleme întâlnite în 
activitatea de expertiză contabilă judiciară.  
  S-au purtat discuții cu privire la probleme legate de numiri, stabilirea obiectivelor și a onorariilor, 
modul de decontare a expertizelor judiciare.   
 Pentru creșterea calității expertizelor contabile s-a recomandat experților judiciari să aplice 
necondiționat normele prevăzute în Standardul profesional nr. 35 și să respecte riguros normele cu 
privire la deontologia profesională.  
 Concluziile ce s-au desprins în cadrul întâlnirii sunt: 

- copiile xerox solicitate de experții contabili de la arhiva instanțelor de judecată, după 
documentele aflate la dosarul cauzei să fie gratuite, și nu contracost; 

- necesitatea creării unui spațiu adecvat studierii dosarului și a unui timp rezonabil - în prezent, 
la judecătorie și tribunal spațiile sunt mici, agglomerate, iar timpul alocat studierii dosarului este de 2 
ore/zi.   



Aprilie,   Nr. 04/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

8                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

Față de cele prezentate, persoanele participante - reprezentanţi ai instituţiilor, ca beneficiari ai 
expertizelor contabile judiciare, dar şi experţii contabili au apreciat întâlnirea ca fiind utilă prin 
expunerea directă a dificultăţilor întâmpinate, cât şi prin promisiunea găsirii soluțiilor în vederea 
rezolvării acelor aspecte care obstrucţionează, în final, buna desfăşurare a actului de justiţie, dar și a 
misiunilor încredințate expertului contabil judiciar. 
 
 

 

FILIALA CECCAR BOTOȘANI 

 
În cadrul Programului ”Școala altfel” marți, 7 aprilie, elevii claselor a XII-a de la Colegiul 

Economic ”Octav Onicescu” Botoșani au fost oaspeții filialei CECCAR Botoșani, devenind pentru 3 
ore membri ai filialei.  

Însoțiți de profesorii de la catedra de contabilitate, tinerii viitori profesioniști în ale contabilității 
au fost întâmpinați de președintele filialei dl. Viorel Alexandru, de ceilalți membri ai consiliului filialei, 
dl. Nicolae Panainte și dna. Irina Rotundu și, de asemenea, de executivul filialei: dna Gabriela Suleap, 
înlocuitoare a directorului executiv, dna. Luminita Axinciuc și dna. Brândușa Istrate.  

În cadrul vizitei de cunoaștere și documentare, tinerii au avut ocazia să afle informații despre 
rolul și importanța CECCAR în gestionarea profesiei contabile, valențele profesiei contabile ca 
profesie de utilitate publică, rolul profesionistului contabil în asigurarea ”sănătății” actului comercial. 
Au fost expuse prezentări asupra modului de organizare și funcționare a CECCAR la nivel central și 
teritorial, pe cele două structuri – organe alese și organe executive și, de asemenea, condițiile în care 
un absolvent de studii medii economice sau de studii superioare poate deveni membru al Corpului.  

Elevilor și cadrelor didactice însoțitoare le-au fost prezentate condițiile de susținere a 
examenului de acces și de desfășurare a stagiului.  

Un interes deosebit a fost manifestat cu privire la principalele aspecte ale noilor reglementări 
contabile cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2015 și corelarea acestora cu noile directive europene. 
Discuțiile au decurs într-un mod interactiv, prin întrebări și răspunsuri. 

Atmosfera vizitei a fost una relaxantă, elevii fiind plăcut surprinși de viziunea profesioniștilor 
contabili de libera practică asupra modalităților concrete prin care se poate aduce valoare adăugată 
contabilității și rolului contabilității în luarea deciziilor manageriale la toate nivelurile.  

La finalul vizitei elevii și cadrele didactice au participat la un program de socializare. 

 

Președintele filialei dl. Viorel Alexandru – invitat al postului local de televiziune Tele’M 

 

Marți, 7 aprilie, emisiunea ”Dialog deschis”, emisiune săptămânală de dezbateri economice a 
postului local de televiziune Tele’M Botoșani, l-a avut ca invitat pe președintele filialei CECCAR 
Botoșani, dl. Viorel Alexandru.  

Pe parcursul unei ore de transmisie în direct președintele filialei a răspuns la întrebările 
adresate de moderatorul emisiunii, abordând aspecte de ordin fiscal cu referire la măsurile de 
reducere a TVA la produsele agroalimentare și posibilul impact auspra consumului populației, dar și 
asupra încasărilor bugetare. Prin punctele de vedere exprimate, președintele filialei a susținut cu 
fermitate că efectul reducerii cu 15 puncte procentuale a TVA la produsele agroalimentare trebuie să 
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se regăsească în totalitate în reducerea  prețului la raft al acestor produse, altfel însemnând o măsură 
fiscală populistă și prost administrată.   

Un capitol aparte al emisiunii a fost alocat activității filialei CECCAR Botoșani si problemelor 
cu care conducerea și membrii filialei se confruntă în activitatea practică. Cu această ocazie s-a 
susținut ca aberantă și în totală contradicție cu principiile Codului Etic al profesioniștilor contabili și în 
mod deosebit cu principiile confidențialității și secretului profesional, principii recunoscute în dreptul 
comunitar și internațional,  intenția Guvernului de amendare a Codului fiscal cu prevederi prin care 
experții contabili să fie obligați să informeze zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau în valută, 
despre care iau cunoștință în îndeplinirea obligațiilor profesionale, a căror limită minimă reprezintă 
echivalentul în lei a 5.000 euro, în acest sens fiind prezentat Apelul adresat membrilor Parlamentului 
de către conducerea CECCAR. De asemenea, s-au făcut precizări cu privire la modul de exercitare a 
profesiei, făcând apel la beneficiarii lucrărilor furnizate de membrii filialei de a solicita prezentarea vizei 
de exercitare a profesiei valabilă pentru anul 2015, atenționând că serviciile contabile oferite fără viza 
de exercitare a profesiei pe anul în curs sunt lovite de nulitate, cu consecințele ce decurg din astfel de 
ilegalități.  

La încheierea dezbaterilor, președintele filialei a invitat profesioniștii contabili din județul 
Botoșani să se înscrie la cursurile profesionale organizate în cadrul filialei, în special pe noile 
reglementări contabile și să depună dosare de înscriere la examenul de acces, pentru a deveni 
membri ai Corpului.  

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
În perioada 16.04.2015-19.04.2015 a avut loc cursul de pregătire profesională cu tema 

“Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene; Fiscalitate”, curs susţinut de 
domnul asis. univ. dr. Dobre Florin. Participanţii au fost extrem de mulţumiţi de modul de prezentare 
al lectorului, acesta reuşind să transmită informaţiile în mod sintetizat, sprijinit de un suport de curs 
bine documentat şi de exemple practice. La sfârşitul cursului, participanţii au primit suportul de curs 
atât prin poşta electronică, cât şi pe format hârtie. 

În data de 28 aprilie 2015 Filiala 
C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat în 
biblioteca filialei o masă rotundă cu 
reprezentanţii Baroului Avocaţilor din 
Braşov, prin prezenţa doamnei avocat 
decan Gheorghe Cristina şi a domnului 
avocat Roşu Alexandru, membru în 
Consiliul Baroului avocaţilor Braşov. Din 
partea filialei au participat domnul 
preşedinte Băjan Nicolae, doamna 
director executiv Cornelia Deleanu, 
membrii comisiei de disciplină de pe 
lângă consiliul filialei CECCAR Braşov, 
precum şi câţiva membri experţi contabili 
judiciari invitaţi. 
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 S-au pus în discuţie o serie de aspecte problematice care au impact asupra activităţii de 
expertiză contabilă judiciară şi cu care experţii contabili judiciari s-au confruntat în cadrul expertizelor 
efectuate. 

Au fost expuse puncte de vedere legate de modul de stabilire a obiectivelor expertizei, 
subliniindu-se faptul că este de dorit o formulare/ redactare clară şi precisă a acestora, care să nu 
lase loc de interpretare şi care să vizeze strict competenţele de natură economică (financiar-contabilă) 
a experţilor contabili judiciari care să nu pună experţii în situţia de a face interpretări. De asemenea, 
s-au adus în discuţie probleme legate de termenul prea scurt pentru întocmirea expertizelor, 
avansurile prea mici acordate experţilor pentru realizarea expertizelor, onorariile diminuate la 
solicitarea avocaţilor.  

Au urmat dezbateri pe marginea acestor probleme, încercând să se găsească soluţii reale şi 
legale pentru cele semnalate. S-a manifestat deschidere şi dorinţă de colaborare din partea ambelor 
instituţii. 

În concluzie, s-a propus semnarea 
unui protocol de colaborare între cele 
două instituţii pentru punerea în aplicare a 
acţiunilor care vizează obiectivele 
comune, cooperarea şi promovarea 
reciprocă în domeniile de interes comun 
ce includ, fără a fi limitate, asistenţă 
juridică, consultanţă şi expertiză 
economico-financiară, seminarii, mese 
rotunde, mediatizarea şi promovarea 
reciprocă. Se doreşte colaborarea prin 
implicare directă şi reciprocă pentru a 
clarifica anumite situaţii care pot să apară 
în activitatea profesioniştilor contabili şi a 
avocaţilor,  precum şi studierea 

problemelor de interes comun cu care se confruntă fiecare parte, potrivit domeniului de activitate. 

 

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 
 

CECCAR filiala București sprijină inteligența, competența, educația și 

profesionalismul 

 

CECCAR – partener al Sesiunii științifice studențești 2015 

 

 Filiala CECCAR București a participat și anul acesta, în calitate de partener, la Sesiunea 

științifică studențească ce a avut loc în data de 24 aprilie, organizată de Academia de Studii 

Economice din București.  
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 Susținând inteligența, 

competența, educația și 

profesionalismul, filiala a acordat 

premii participanților, constând în 

publicații ale Corpului, broșuri și 

reviste editate de CECCAR, pentru 

ca studenții să cunoască mai bine 

activitatea unuia dintre cele mai mari 

organisme profesionale, 

încurajându-i totodată să 

îmbrățișeze  cariera contabilă odată 

cu terminarea studiilor universitare.  

 Evenimentul a avut ca scop 

stimularea competențelor de 

cercetare în rândul studenților, 

facilitarea contactului dintre studenți și mediul de afaceri, excelența științifică fiind recompensată prin 

premii. Lucrările au fost repartizate în trei secțiuni, astfel: Secțiunea 1 – Contabilitate, analiză și 

informatică de gestiune – adresată studenților, Secțiunea 2, intitulată ”Contabilitate”, adresată 

masteranzilor și cea de-a treia secțiune, ”Drept”, adresată studenților. 

 Directorul filialei CECCAR București, ec. Elena Boban, a luat parte la Sesiunea științifică 

studențească organizată de ASE, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, înmânând 

premiile din partea Corpului studenților și masteranzilor care au prezentat lucrările, elaborate cu 

maturitate și profesionalism. Domnia sa a adresat sincere felicitări participanților din partea 

Directorului general al Corpului, ec. Daniela Vulcan-Văduva, pentru efortul depus în elaborarea 

lucrărilor, pentru profesionalismul și seriozitatea de care au dat dovadă prin participarea la această 

competiție menită să dezvolte spiritul competitiv și competențele profesionale.  

Făcând cunoscute 

participanților comandamentele 

de bază ale Corpului Experților 

Contabili și Contabililor 

Autorizați din România: 

calitate, educație și etică, 

directorul executiv al filialei 

București i-a încurajat pe 

aceștia să urmeze cariera 

contabilă, o carieră plină de 

satisfacții, în care 

profesionalismul atinge cele mai 

înalte standarde. De asemenea, 

domnia sa a felicitat 

organizatorii pentru inițiativă, 

pentru implicarea în dezvoltarea personală și profesională a studenților prin astfel de acțiuni. 
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 Stundenții și masteranzii au manifestat un real interes cu privire la activitatea CECCAR, 

adresând o serie de întrebări directorului executiv al filialei București cu privire la modalitatea de a 

deveni experți contabili. 

 Acestora li s-a făcut cunoscută, de asemenea, activitatea Fundației Măreție și Talent și a 

Clubului Tinerilor Experți Contabili din România, acesta din urmă fiind un nucleu care generează 

energii și idei pentru cei care gestionează profesia contabilă în România și au fost invitați, totodată, 

să ia parte la acțiunile organizate de acestea împreună cu CECCAR. 

 

 

 

Educația în rândul elevilor, susținută de CECCAR filiala București 

 

 

 Partener permanent al proiectului ”Primii pași spre o carieră de succes în audit și 

contabilitate”, CECCAR filiala București a luat parte, prin directorul executiv ec. Elena Boban, la 

conferința de închidere a proiectului ce a avut loc în data de 28 aprilie, în incinta Colegiului Economic 

”Virgil Madgearu”. 

 Directorul executiv al filialei, ec. Elena Boban a fost prezentă la eveniment, alături de 

reprezentanți ai altor organisme profesionale, ai Primăriei Municipiului București, ai Ministerului 

Educației și Cercetării și ai altor firme partenere ale proiectului. Domnia sa a transmis sincere felicitări 

și mult succes din partea Corpului tuturor elevilor care au participat la proiect, dar și inițiatorilor pentru 

grija față de educația și pregătirea, încă de pe băncile școlii, a celor ce reprezintă viitorul țării, reușind 

chiar să îi îndrume pe aceștia în alegerea viitoare cariere. A precizat, de asemenea, că întreaga 

activitate și implicare a CECCAR în proiectele ce implică tinerii nu ar fi posibilă fără implicarea și 

eforturile Directorului general al Corpului, ec. Daniela Vulcan-Văduva.  

 Directorul executiv al filialei a mulțumit inițiatorilor proiectului pentru ocazia oferită Corpului de 

a face parte din aceste acțiuni, de 

a susține inteligența și de a da o 

mână de ajutor elevilor în 

orientarea spre alegerea unei 

cariere generatoare de succes. 

 Timp de un an, 325 de elevi 

au efectuat stagii de practică de 

specialitate asigurate de firma 

Arexim Audit - firmă membră 

CECCAR -, au beneficiat de o 

consolidare și extindere a 

noțiunilor teoretice acumulate în 

cadrul orelor din programa 

școlară, au intrat în contact direct 

cu un mediu de lucru profesionist, 

acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie și de 

modalitățile eficiente de a lucra în echipă. Pe tot parcursul desfășurării proiectului, CECCAR filiala 
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București a sprijinit acțiunile organizate, găzduind vizite de studiu la care au participat elevi ai 

Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, în cadrul cărora conducerea filialei le-a prezentat activitatea 

și rolul Corpului în gestionarea profesiei contabile în România, renumele organismului atât la nivel 

național, cât și internațional, prin apartenența sa la organisme internaționale și modalitatea prin care 

pot deveni experți contabili. Totodată, elevilor le-a fost făcută cunoscută importanța profesiei contabile 

și a profesioniștilor contabili în viața economică a României, aceștia jucând un rol esențial în 

dezvoltarea economică a țării.  
 Toți invitații prezenți la eveniment au apreciat ca fiind pozitivă implicarea CECCAR în orientarea 

tinerilor spre alegerea unei cariere de succes, care să îi reprezinte și, mai presus de toate, să le aducă 

satisfacții și realizări. 

 Și elevii care au participat la proiect pe durata celor 12 luni au apreciat implicarea Corpului în 

pregătirea lor, fiind recunoscători pentru cunoștințele dobândite în urma vizitelor de studiu găzduite 

de filiala București. 

 

 

Dezvoltarea profesională continuă a membrilor filialei CECCAR București, în luna aprilie 

 

Pe parcursul lunii aprilie 2015, CECCAR - Filiala Bucureşti a venit cu noi programe de 
dezvoltare a cunoştinţelor profesionale, atât prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare 
Profesională Continuă, cât şi a întâlnirilor săptămânale organizate pentru membri şi stagiari. 

Astfel, au fost organizate pe parcursul lunii aprilie 2015 două întâlniri cu membrii şi stagiarii, în 
zilele de 8 și 30 aprilie, desfăşurate în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. Marin Toma”. În cadrul acestora s-
au abordat teme esențiale pentru domeniile economic, fiscal, contabil și legislativ, precum “Gestiunea 
codului valabil de TVA conform OUG 80/2014”  și  “Corelarea dintre prevederile Directivei a IV 
– a privind contabilitatea curentă a agenților economici și Directiva a VIII – a privind auditul 
statutar”, ambele susținute de președintele filialei, lect. univ. dr. Caloian Florentin. 
 Aceste întâlniri  profesionale sunt foarte utile pentru membri, ajutându-i să își clarifice 
eventualele nelămuriri în domeniu. În luna aprilie au luat parte, în cadrul filialei București, un număr 
de aproximativ 250 de membri la întâlnirile profesionale gratuite. Aceștia au apreciat informaţiile 
primite, dar şi modul interactiv în care s-au desfăşurat acestea, având libertatea de a-şi exprima 
opiniile şi de a solicita clarificări asupra unor probleme cu care aceștia se confruntă în activitatea de 
zi cu zi.  

De asemenea, în cursul lunii aprilie 2015 în cadrul filialei Bucureşti s-au organizat două cursuri 
din cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, cursul de “Standarde 
Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) “, susținut de lect. univ. dr. Caloian Florentin, în 
perioada 01.04.2015 – 02.04.2015, la care au participat 135 de cursanți, precum și cursul de ,,Audit 
financiar și certificare – Doctrina și deontologia profesiei contabile”, organizat în perioada 
29.04.2015 – 30.04.2015, cu aproximativ 100 de participanţi, aceștia beneficiind de experienţa şi 
profesionalismul Directorului General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan – Văduva și președintele filialei, 
lect. univ. dr. Caloian Florentin. 

Tuturor profesioniştilor contabili, indiferent de serviciile profesionale în care sunt implicaţi, le 
revine sarcina de a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională, CECCAR facilitând accesul 
tuturor profesioniştilor contabili la oportunităţile şi resursele dezvoltării profesionale continue. 
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Pregătirea stagiarilor 
 
 
 O atenție deosebită a fost acordată în luna aprilie stagiarilor filialei București, aceștia primind 
numeroase informări prin intermediul e-mail-ului cu privire la cursurile de pregătire tehnică și 
deontologică.  
 Lectori cu o pregătire deosebită au asigurat un nivel calitativ de pregătire a stagiarilor, Directorul 
general al C.E.C.C.A.R., Ec. Daniela Vulcan-Văduva  prezentând cu un deosebit profesionalism în 
cadrul cursurilor de pregătire deontologică şi doctrină profesională următoarele teme: 

- Profesia contabilă: conţinut, structură, mod de organizare şi de reglementare; rolul profesiei 
contabile; 

- Organizarea şi funcţionarea Corpului Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; 
- Atribuţiile Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România; 
- Organizarea teritorială a Corpului; 
- Organele de conducere ale Corpului, atribuţii; 
- Organizarea internă a Corpului; 
- Relaţiile Corpului cu administraţia (Guvernul); 
- Finanţarea activităţilor Corpului; 
- Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat. 

Pentru desăvârşirea cunoştinţelor profesionale şi creşterea gradului de pregătire profesională a 
viitorilor experţi contabili şi contabili autorizaţi, în cadrul orelor de pregătire tehnică preşedintele filialei 
lect. univ. dr. Caloian Florentin le-a prezentat acestora teme precum: 

- Sistemul contabil şi de control intern (conţinut, utilitate, limite); 
- Fiscalitatea întreprinderilor - impozite directe şi indirecte; 
- Contabilitate (fuziuni, divizări); 
- Audit (obţinerea elementelor probante, examenul analitic, riscurile de audit, norme de raportare, 

misiuni speciale şi conexe); 
- Evaluarea întreprinderilor. 

 

FILIALA CECCAR BUZĂU 

 
Dialog cu beneficiarii expertizelor contabile pe linia îmbunătăţirii activităţii de expertiză 

contabilă judiciară 

 
 
 În data de 22 aprilie, în sala de curs “Paul Bran” a filialei CECCAR Buzău  s-a organizat o 
întrunire a experţilor contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari cu reprezentanţii Tribunalului 
Buzău, Judecătoriei Buzău şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. 
 La această întrunire au participat conducerea filialei, auditorul de calitate al filialei, 29 de experţi 
judiciari înscrişi în Listele experţilor contabili pe specializări pe anul 2015 şi ca invitaţi: 

 Dl. Barbu Valentin - preşedinte al Tribunalului Buzău; 
 Dl. Ardei Vasile - prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău;  
 Dl. Drăgulescu Leontin - vicepreşedinte al Judecătoriei Buzău. 
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Auditorul de calitate din cadrul filialei, dl. Toader Alexandru, a ridicat următoarele probleme: 

 Au fost cazuri când instanţa a numit expert contabil într-o cauză, a acceptat expert evaluator 
(ANEVAR) consilier al părţii, iar obiectivul era exclusiv de evaluare; una din părţi a cerut să 
se efectueze o expertiză de evaluare cu specialişti ANEVAR; 

 Instanţa numeşte expert contabil pentru efectuarea unei expertize contabile judiciare, 
acceptă consilier al părţii la cererea avocatului părţii respective, iar partea nu acceptă expert 
consilier, refuzând să încheie un contract de prestări servicii cu expertul; 

 Experţii contabili numiţi nu pot intra în unele cazuri în posesia documentelor necesare tratării 
obiectivelor stabilite. Aceste lucruri se întâmplă în cauze unde sunt implicate unele bănci. 
Acestea eliberează documentele necesare efectuării expertizei fie titularului contului, fie 
expertului, 
contra cost. 
Instanţa poate 
obliga 
respectivele 
bănci să pună la 
dispoziţia 
expertului toate 
documentele 
necesare 
întocmirii 
expertizei; 

 În unele cauze 
penale, în faza 
de cercetare se 
cere efectuarea 
unei expertize 
ţinând cont şi de  
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actele de control întocmite de organele AJFP. Învinuitul nu prezintă expertului documentele 
respective, motivând că nu le mai are. Expertul este pus într-o situaţie delicată pentru că 
pot fi erori în întocmirea actului de control. 

 În unele cazuri instanţa cere expertului numit să convoace experţii consilieri ai părţilor după 
convocarea prealabilă a părţilor; 

S-a mai ridicat problema spaţiului şi programului de la Judecătoria Buzău care este insuficient 
si necorespunzător pentru studiul dosarelor; s-a menţionat că Judecătoria Buzău este în procedură 
de închiriere a unui spaţiu începând cu 1 sept. a.c. 

Onorariul provizoriu să fie stabilit în funcţie de complexitatea lucrării. S-a precizat ca solicitarea 
de majorare a onorariului să se facă fundamentat. 

S-a ridicat problema renunţării la expertiză în situaţia când apar ameninţări la adresa expertului 
contabil. Opinia invitaţilor prezenţi a fost că trebuie să facă lucrarea. 

Pentru scurtarea timpilor de studiu a dosarului, în special la Judecătoria Buzău, unde spaţiul 
nu este adecvat, dacă există posibilitatea scanării documentelor, răspunsul a fost că acest lucru este 
posibil doar pe bază de cerere aprobată de judecătorul cauzei.  

Invitaţii au reţinut problemele semnalate şi au promis că vor întreprinde toate demersurile 
pentru îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, dorindu-se ca între beneficiarii 
expertizelor contabile judiciare şi CECCAR să fie o colaborare pe relaţie principială. 

În încheiere, 
invitaţii au subliniat 
că doar prin dialog 
deschis problemele 
pot fi rezolvate, că 
există o colaborare 
bună între experţii 
judiciari şi instanţele 
de judecată şi 
organele de 
cercetare şi au 
manifestat dorinţa 
menţinerii acesteia 
la un nivel care să 
permită soluţionarea 
cu celeritate a 
dosarelor şi 
stabilirea unor 
onorarii cât mai juste 
pentru experţii 
judiciari. 
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FILIALA CECCAR COVASNA 
 

În data de 14 aprilie 2015 în sala de şedinţe a filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii, 
cu ocazia căreia au fost prelucrate 8 acte legislative apărute în perioada 10 martie 2015 – 10 aprilie 
2015.   

Un accent deosebit s-a acordat Legii 
nr. 70/2015, publicată în Monitorul Oficial 
242/09.04.2015, privind întărirea disciplinei 
financiare privind operațiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi modificarea OUG nr. 
193/2002 - introducerea sistemelor moderne 
de plată. 

În cadrul acestei întâlniri a fost 
prezentat şi dezbătut un scurt ghid privind 
impozitul pe venit. 

În continuare s-au punctat modificările 
aduse de aplicarea OMFP 1802/2014 şi s-au 
făcut corecturile în manualul de politici 
contabile întocmite în baza OMFP 3055/2009. 
Această adaptare s-a realizat cu contribuţia 
membrilor prezenţi în sală şi care anticipat au 
fost anunţați să se pregătească cu această temă. Cu această ocazie am contribuit cu informaţii utile 
prin crearea unui model standard de politici contabile actualizat prin preluarea reglementărilor 
aplicabile de la 01.01.2015, uşurând munca membrilor.    
 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 

 

Filiala Dolj a organizat o acţiune de informare a deputaţilor din raza de activitate, cu privire la 
amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în şedinţa din 25.03.2015, în 
sensul eliminării dispoziţiilor privind obligaţia experţilor contabili, precum şi a altor profesii libere, de a 
informa zilnic Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) cu privire la operaţiunile în lei sau 
valută, despre care au luat cunoştinţă cu ocazia desfăşurării activităţii, a căror limită reprezintă 
echivalentul în lei a 5.000 euro. 

Astfel, s-au transmis adrese către următorii parlamentari, membri ai Camerei Deputaţilor: 
 1. Manda Iulian Claudiu, vicepreşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
2. Dascălu Constantin, membru al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 
3. Iordache Florin, membru al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 
Această acţiune constituie o continuare a demersului efectuat de către conducerea 

C.E.C.C.A.R., avându-se în vedere că, în acest caz, Camera Deputaţilor reprezintă camera 
decizională. 
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Cu această ocazie, directorul executiv al filialei, Lascu Florin a purtat discuţii cu deputaţii 
menţionaţi şi a prezentat implicaţiile aplicării prevederilor stipulate în proiectul Codului de procedură 
fiscală. 

 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 
 

Parteneriat pentru derularea programelor „Şcoala altfel” 

 

Pe data de 07 aprilie 
a.c, sediul administrativ al 
filialei Dâmboviţa a 
CECCAR  a fost gazda unei 
vizite efectuate de elevii 
claselor a IX-a şi a X-a ale 
Colegiului Economic „Ion 
Ghica” din Târgovişte.  

În cadrul programului, 
elevii au fost îndrumaţi 
asupra cunoaşterii unor 
aspecte privind exercitarea 
profesiei de expert contabil 
şi contabil autorizat, cum ar 
fi: oportunităţile oferite de    
accesul la profesia 
contabilă, modalităţile de 
organizare a profesiei în  

 

cabinete, formele de acces la profesia de expert contabil 
şi contabil autorizat, resursele necesare  înfiinţării unor 
activităţi private în domeniul contabilităţii, rolul unei filiale 
CECCAR în  gestiunea profesiei contabile şi alte aspecte 
privind exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil 
autorizat.  

Acţiunea este o confirmare a efectelor pozitive pe 
care le propagă Protocolul de colaborare încheiat între 
conducerea CECCAR şi conducerea Colegiului 
Economic „Ion Ghica” din Târgovişte.    
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Educaţia financiară a tinerilor  

 
Pe data de 07 aprilie 2015, CECCAR filiala Dâmboviţa a organizat pentru copiii din ciclul 

gimnazial, un program de educaţie financiară dezvoltat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Ion 
Heliade Rădulescu” din Târgovişte.  

Acţiunea a fost posibilă prin implicarea Aurei Georgiana Nica, ambasador CECCAR, şi a 
viitorului preşedinte al 
CECCAR filiala Dâmboviţa 
pentru mandatul 2016-
2020, Gabriela Anghel, cu 
sprijinul directorului 
executiv al filialei 
Dâmboviţa a CECCAR,  
Doina Leuştean.  

Prezentările au 
încântat copiii cu informaţii 
privind apariţia contabilităţii, 
dar şi cu aspecte practice, 
extrem de utile, privind 
bugetul familiei.  

Maniera de 
prezentare, extrem de 
atrăgătoare, a stârnit atât 
interesul copiilor,  cât şi al 
cadrelor didactice care i-au 

însoţit. 
Ştirea a fost preluată de către cotidianul Târgoviște Live care a prezentat şi o galerie foto de la 

eveniment. (http://targovistelive.ro/educatie-financiara-in-scoala-altfel-cu-c-e-c-c-a-r-dambovita/) 
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Programul ERASMUS PLUS  
 

În data de 09.04.2015 un grup de 13 elevi din Turcia, beneficiari ai programului ERASMUS 
PLUS au fost oaspeţii filialei Dâmboviţa a CECCAR.  

La sediul filialei, 
echipa executivului i-a 
întâmpinat într-un mediu 
prietenos oferindu-le 
informaţii despre CECCAR, 
despre profesia contabilă din 
România, despre prietenia 
dintre organismele 
profesionale ale celor două 
ţări.   

Elevii au fost extrem 
de interesaţi să afle cum se 
exercită concret profesia 
contabilă în România, cât 
timp durează obţinerea 
titlului profesional, dar şi 
despre rolul pe care îl are o 
filială teritorială.  

La finalul vizitei, elevii 
şi-au exprimat dorinţa de a 
reveni în România pentru o 
perioadă mai îndelungată.  
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Masa rotundă  „Încadrarea unui cabinet de expertiză contabilă în clasa de calitate” 
 

Pe data de 29 aprilie 2015, ora 14.00, la sediul filialei s-au clarificat aspecte privind aplicarea 
criteriilor calitative de încadrare în clasele de calitate, în cadrul mesei rotunde cu tema  „Încadrarea 
unui cabinet de expertiză contabilă în clasa de calitate”, cu participarea membrilor filialei şi ale 
auditorului de calitate. 
 
Masa rotundă „Oportunităţi şi vulnerabilităţi ale practicilor privind misiunea de expertiză 
contabilă judiciară”  
 

Pe data de 29 aprilie 2015, ora 
16.15, la sediul administrativ al 
filialei, experţii contabili judiciari, 
conducerea filialei şi şeful biroului 
expertiză judiciară din cadrul 
Tribunalului Dâmboviţa au dezbătut 
aspecte curente cu care profesia se 
confruntă în cadrul misiunii de 
expertiză contabilă judiciară: 
constrângeri în respectarea 
termenelor,  onorarii, educaţie, etică 
profesională, relaţii interinstituţionale, 
numirea experţilor, obligaţii şi 
drepturi profesionale, colaborarea 
dintre experţi şi magistraţi.     
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Masa rotundă cu tema „Rolul expertului contabil în activitatea de arbitraj” 
 

Pe data de 30 aprilie 2015, ora 15.00, la sediul administrativ al filialei a avut loc o acţiune 
destinată întreprinderii unor măsuri concrete care să contribuie  la extinderea pieţei serviciilor contabile 
prestate de către experţii contabili. În urma dezbaterilor care au avut loc a rezultat că obiectul de 
activitate al Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat Dâmboviţa este organizarea şi administrarea 
soluţionării pe calea arbitrajului a litigiilor civile. Prin litigii civile se înţeleg: litigiile între profesionişti 
(fostele litigii comerciale); litigiile de muncă; litigiile privitoare la dreptul proprietăţii intelectuale; litigiile 
referitoare la protecţia consumatorului; litigiile privind transferul dreptului de proprietate şi constituire 
de drepturi reale (contracte de 
vânzare-cumpărare, de arendă, 
ieşiri din indiviziune, partaje 
succesorale, partaje între foşti 
soţi şi lichidări de regim 
matrimonial, etc.); litigiile 
rezultate din raporturile de 
vecinătate; latura civilă din 
cauzele penale. Pentru ca un 
litigiu civil (intern sau 
internaţional) să facă obiectul 
unei proceduri arbitrale este 
obligatoriu ca părţile (persoane 
fizice sau juridice) să fi încheiat în 
acest sens o convenţie arbitrală 
scrisă. Convenţia arbitrală se 
poate încheia fie sub forma unei 
clauze compromisorii, înscrisă în contractul principal ori stabilită într-o convenţie separată, la care 
contractul principal face trimitere, fie sub forma compromisului. Existenţa convenţiei arbitrale poate 
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rezulta şi din înţelegerea scrisă a părţilor făcută în faţa tribunalului arbitral.  La acţiune au participat 
membrii filialei, conducerea filialei şi reprezentanţii Tribunalului de Arbitraj Instituţionalizat Dâmboviţa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participare Comisia de Dialog Social Dâmboviţa  
 

Pe data de 21 aprilie 2015, directorul executiv al filialei – Doina Leuştean a participat la şedinţa 
comisiei de Dialog Social Dâmboviţa care a avut loc la Sala Mare a Prefecturii. Pe agenda de lucru a 
fost inclusă Informarea privind măsurile de prevenire a şomajului şi măsurile destinate creşterii 
gradului de ocupare a forţei de muncă  propuse în anul 2015 de către AJOFM Dâmboviţa.  

Participanţii la acţiunile organizate de filiala Dâmboviţa a CECCAR în luna aprilie a.c.  au oferit 
interviuri difuzate pe postul Radiolight (http://www.radiolight.ro/inregistrari/agenda-filialelor-ceccar). 

 

FILIALA CECCAR HARGHITA  

 

În data de 02 aprilie preşedintele 
interimar şi directorul executiv al filialei 
Harghita s-au deplasat la locuinţa protejată 
“Cămin Sfântul Francisc” din localitatea 
Siculeni, în cadrul unei acţiuni 
socioumanitare organizate în preajma 
sărbătorilor pascale. Copiii au primit 
pachete, în care pe lângă tradiţionalele 
dulciuri de Paşte şi jucării, au găsit şi 
rechizite. Acţiunea s-a realizat în baza 
donaţiilor şi sponsorizărilor unor membri ai  

 

http://www.radiolight.ro/inregistrari/agenda-filialelor-ceccar
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filialei, primite în numele Fundaţiei „Măreţie şi Talent”.  

Copiii au  recitat poezii cu specific, mulţumind în felul acesta pentru cadourile primite. 
Conducerea filialei şi-a respectat promisiunea făcută la vizita din preajma Crăciunului, când 

copiii au fost asiguraţi că vor primi cadouri şi de la iepuraş. 
          

 În data de 17 aprilie, preşedintele ales d-ul Gencsi Mihaly a participat la o întâlnire cu membrii 
în comuna Ciumani. La această întâlnire au fost purtate discuţii pe probleme profesionale. 
            În perioada 22-24.04.2015, în sala de curs “ George Bariţiu” a filialei au avut loc cursuri de 
pregătire practică şi pregătire 
tehnică pentru stagiari la Studii de 
fezabilitate şi Analiza diagnostic, 
lector Tanko Paraschiva. 
            În perioada 25-28.04.2015, 
în cadrul Programului de pregătire 
profesională continuă s-au 
desfăşurat cursurile Fiscalitate, 
Standarde Internaţionale de 
Raportare Financiară, 
Contabilitate şi control de 
gestiune şi Standarde 
profesionale emise de Corp. 
Aceste cursuri au avut durata de 40 
de ore şi au fost susţinute de lectorii 
Caloian Florentin, Mornea Maria şi 
Popa Aved Marta Csilla director 
executiv. Au participat 103 membri 
ai filialei. 
 

               În data de 30 aprilie, directorul executiv d-na Popa Aved Marta Csilla şi preşedintele ales dl 
Gencsi Mihaly au participat la masa rotundă cu tema Facilitarea relaţiei dintre registrele comerţului 
de pe lângă tribunale şi beneficiarii servicilor prestate,  în calitate de invitaţi din partea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului. La eveniment au participat d-na Silvia Claudia Călin-Mihalcea - 
directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prefectul judeţului - dl. Adrian Jean 
Andrei, director ORC Harghita – dl. Vasile Vîlcan, primarul municipiului Odorheiu-Secuiesc - dl Bunta 
Levente şi numeroşi şefi ai instituţiilor deconcentrate din judeţul Harghita, ocazie cu care a  avut loc 
şi inaugurarea Biroului Teritorial Odorheiu-Secuiesc al ORC Harghita. 
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FILIALA IALOMIȚA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul săptămânii ”Școala altfel”, în data de 06 aprilie  în sala de cursuri a filialei Ialomița și 
la sediul grupului de firme Cont-Expert  s-a desfășurat  acțiunea cu tema  ”Construiți-vă propria viață 
– începeți cu cariera - Angajat pentru o zi într-o firmă de expertiză contabilă”, la care au participat 
elevii claselor a  a XI-a F, a XI-a D, a- X- D din cadrul Grupului Școlar Al.I.Cuza, însoțiți de dna. 
profesor Stancu Doina și dna. profesor Mihăescu  Mariana. 
 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere tema pe care am dorit să o aducem în atenția elevilor în acest an, acțiunea a 
avut două părți. Partea de prezentare a activității CECCAR și a institutului de educație pe care îl 
reprezintă, iar cea de-a doua parte a urmărit familiarizarea elevilor cu activitatea ce se desfășoară 
efectiv într-o firmă de specialiate. 
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  În data de 16 aprilie, în sala de Consiliu și în sala de cursuri a filialei s-au desfășurat cele două 
componente ale întâlniri de lucru cu tema “Actualități în legislația aplicabilă  asociațiilor de proprietari”. 
 

  Invitații prezenți au fost dl. 
Primar Stoica Alexandru, dna. 
Alina Avram – inspector în 
cadrul Compartimentului de 
îndrumare metodologică a   
asociațiilor de proprietari, dl. 
Badea Mihai – șef serviciu în 
cadrul AJFP Ialomița, 
administratori ai asociațiilor de 
proprietari din municipiul 
Slobozia. 
     Prima componentă a 
întâlnirii a urmărit discutarea 
unor soluții pentru problemele 
cu care municipalitatea se 
confruntă în gestionarea 
activității de control a acestor 

entități, precum și cu privire la modul în care proprietarii înțeleg funcționarea acestor entități. 
  În cea de-a doua parte a întâlnirii la care au participat și administratori ai asociațiilor de 
proprietari și membrii filialei s-au prezentat modificările intervenite în Legea 230/2007 privind 

asociațiile de proprietari , precum și în modul 
de organizare și de ținere al contabilității în 
partidă simplă, contabilitate pentru care au 
optat o mare parte (dacă nu chiar toate) dintre 
asociațiile de propritari.  
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FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
 

Solicitări privind modificarea Codului muncii referitor la contractul  

individual de muncă pe perioadă determinată 

 
În data de 21 aprilie 2015, președintele filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel 

Constantin a participat la şedinţa Comisiei de dialog social de pe lângă Instituţia prefectului – judeţul 
Maramureş, care a avut ca temă: Soluționarea unor aspecte, prin solicitarea de modificare a art. 
82 lin Legea nr. 53/2003, republicată, Codul Muncii, referitor la contractul individual de muncă 
pe perioadă determinată pentru agenții și factorii poștali din Poșta Română, la care au participat, 
pe lângă membrii Comisiei de dialog social, Rohian Anton – Prefect, Bondrea Alexandru – Subprefect, 
Matei Brătianu – Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România, Marcel Giurge – 
Președintele Blocului 
Național Sindical 
Maramureș și reprezentanți 
ai instituțiilor locale. 

Postașii 
maramureșeni au cerut 
modificarea Codului Muncii 
pentru a putea pleca în 
concediu. La nivel național 
sunt în jur de 3.700 de 
salariați aflați în această 
situație. Problemele sunt 
similare și altor domenii de 
activitate, cum ar fi asistența 
maternală. În acest context, 
sindicaliștii au cerut 
autorităților județene să facă 
demersuri la nivel central 
pentru a putea fi operată o 
modificare legislativă în 
acest sens.  

 
Dezbateri cu reprezentanții Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă  

Tribunalul Maramureș pe tema expertizelor contabile 
 

Președintele Filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, împreună cu 

directorul executiv al filialei ec. Dan Ioana, au organizat în data de 29 aprilie o întâlnire la sediul 

Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș cu dl. Solomon Dumitru Adrian - 

Director Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş. 
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Cu această ocazie au fost 

dezbătute aspecte și 

prevederile legale privind 

efectuarea expertizelor 

contabile referitoare la 

majorarea capitalului 

social, operaţiuni de 

divizare, fuziune şi 

lichidare a societăţilor 

comerciale și s-a predat 

Lista experților contabili, 

contabililor autorizați și 

societăților membre ale 

filialei CECCAR 

Maramureș, care au obținut viza de exercitare a profesiei pe anul 2015. 

 

Alte acţiuni desfăşurate în luna aprilie 2015 

 

- Acordarea unui interviu postului Radio LIGHT privind activitatea și acțiunile desfășurate în cadrul 

Filialei CECCAR Maramureș în lunile ianuarie, februarie și martie 2015, interviu difuzat la rubrica 

Agenda Filialelor CECCAR; 

- Întâlniri şi discuţii cu membrii care au ridicat unele probleme de specialitate, în special cele legate 

de efectuarea expertizelor contabile judiciare; 

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

autorizat; 

- Organizarea activităţii de stagiu în sistem colectiv şi evaluarea stagiarilor. 
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FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 
         În data de 09 aprilie, directorul executiv al Filialei CECCAR Mehedinți, doamna Monica Moț, 
împreună cu voluntarii Filialei Crucea Roșie Mehedinți, reprezentanții Jandarmeriei și Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență au distribuit cadouri mai multor familii cu posibilități materiale reduse din 
localitățile Bala și Budănești. Cadourile, specifice perioadei pascale, au fost procurate prin proiectul 
Banca de Alimente al Crucii Roșii Române și din donațiile benevole ale membrilor CECCAR 
Mehedinți, Crucii Roșii Române, Jandarmeriei și Inspectoratului pentru Situații de Urgențe.  
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          În data de 17 aprilie a fost transmis membrilor filialei Mehedinți, prin e-mail, mesajul “Noutăți 
legislative”, care a cuprins un număr de 9 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în perioada 
16.03.2015-16.04.2015. Cele mai importante modificări au vizat: 
 - modificarea modelului și conținutului formularului 311 "Declaraţie privind taxa pe valoarea 
adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri 
de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat”; 
 - modificarea, începând cu data de 1 aprilie 2015,  a nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României la 2% pe an; 
 - măsurile pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în 
numerar adoptate prin Legea 70/2015. 
 În data de 20 aprilie s-a transmis prin e-mail stagiarilor înscriși în evidența filialei invitația de a 
participa, în data de 24 aprilie, la dezbaterea cu tema “Noutăți legislative - Studii de caz”, organizată 
la sediul filialei.  
         Astfel, în data  de 24 aprilie 2015 au participat la dezbatere un număr de 23 stagiari, întâlnirea 
fiind moderată de șeful B.S.D.P.C., domnul Dumitrescu Serju. Dezbaterea s-a bucurat de un real 
succes, având în vedere că, pe lângă noutățile legislative prezentate, au fost abordate studii de caz 
privind impozitele directe și indirecte, cu rolul de a fixa cunoștințele teoretice dobândite prin cazuri 
practice.    
 În perioada 28 aprilie - 30 aprilie a avul loc, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, cursul 
organizat pentru membri la disciplina Fiscalitate, susținut de domnul Dumitrescu Serju, șeful 

B.S.D.P.C. În cadrul cursului au fost 
abordate modificările legislative adoptate în 
perioada decembrie 2014 - aprilie 2015, 
referitoare la: Codul Fiscal, nomele de 
aprobare a Codului Fiscal și Codul de 
Procedură Fiscală. Au fost analizate și 
modificările legislative adoptate prin alte acte 
normative, cu incidență în domeniul contabil 
și fiscal, cum ar fi: O.U.G. 79/2014,  O.M.F. 
1802/2014, O.U.G. 91/2014, O.M.F. 
170/2015, Legea 70/2015, O.U.G. 8/2015.  
 

 
 
De asemenea, în cadrul cursului au 
fost analizate implicațiile contabile și 
fiscale în sfera impozitelor directe și 
indirecte pe baza a 13 studii de caz. 
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 În data de 30 aprilie a fost organizată, la sediul filialei, o masă rotundă privind modificările 
legislative apărute în ultima perioadă în domeniul contabil și fiscal, acțiune la care a participat 
reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehediniți, din cadrul serviciului de 
metodologie, precum și experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei CECCAR Mehedinți. 
Dintre cele mai importante modificări legislative prezentate în cadrul întâlnirii amintim: 

 Legea nr. 70/2015, pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi 
plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 
privind introducerea sistemelor moderne de plată; 

 O.U.G. nr. 6/2015, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

 O.U.G. nr. 8/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
 

 
FILIALA CECCAR MUREȘ 
 
 
 Pe parcursul lunii aprilie, filiala CECCAR Mureș a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai 
instituțiilor publice din județ: 

- AJFP Mureș – în data de 7 aprilie - întâlnirea președintelui filialei cu șeful Serviciului de 
metodologie de la AJFP Mureș pentru continuarea procedurilor de informare a membrilor şi preluarea 
Buletinelor informative periodice emise de ANAF şi transmiterea acestora tuturor membrilor filialei; 

- AJOFM Mureș - la sediul instituției în data de 14 aprilie - președintele filialei - Dl Buculeu 
Danila a purtat discuții cu dl. director Gheorghe Stef, pe probleme de ocuparea forței de muncă în 
județul Mureș şi integrarea șomerilor inclusiv în prestarea de servicii de contabilitate şi pregătirea unei 
întâlniri cu membrii filialei CECCAR Mureș. 

Pe parcursul lunii aprilie 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 normele CECCCAR și eliberate Autorizații de exercitare a profesiei și 
preschimbate parafele anuale.  

 
Editura CECCAR a fost prezentã prin 

intermediul Filialei CECCAR Mureș la Târgul 
de Carte Transilvania 2015, denumit și 
Târgul Educațional Mureș, organizat în 
zilele de 8 și 9 aprilie 2015 cu o participare 
de succes. Pavilionul oferit standului Editurii 
CECCAR a fost amplasat în incinta 
complexului Promenada Mall din  Târgu-
Mureș într-o poziție cu vizibilitate mare, având 
programul de vizitare între orele 10.00 – 
20.00, în zilele de miercuri și joi. Mediatizarea 
prezenţei Editurii CECCAR la Târgul de carte 
a fost asigurată prin anunțuri în presa localã, 
publicarea de anunțuri pe site-ul filialei,  
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transmiterea de invitații membrilor filialei, cadrelor universitare și studenților Facultăţilor de Științe 
Economice din cadrul Universităţilor Dimitrie Cantemir și Universității Petru Maior din Tg. Mureș, iar 
membilor C.E.C.C.A.R. prin poșta electronică.  
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Mediatizarea intensă a activității CECCAR s-a realizat și prin organizarea unei mese 
rotunde în cadrul Târgului de carte, la care au participat ca invitați de la Inspectoratul Școlar 
Județean - dl. inspector șef Somesan Ștefan, directorul adjunct de la Colegiul Economic Transilvania 
împreună cu 12 elevi ai clasei a XI-a, 
reprezentanții Universității Petru Maior, 
prorectorul Universității Dimitrie 
Cantemir – dl Simionescu Mircea 
alături de 7 studenți și dl. Csegzi 
Sandor de la  Universitatea Cultural 
Științifică din Tg. Mureș. Moderatorii 
acestui eveniment au fost președintele 
filialei dl. Buculeu Danila și directorul 
executiv al filialei - dna Pop Maria. S-au 
prezentat informații generale despre 
activitatea CECCAR, despre 
examenele organizate de CECCAR, 
activitățile specifice care pot fi efectuate 
de către profesioniștii contabili, au fost 
informați asupra faptului că publicațiile 
de specialitate oferite de Corpul 
Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi din România pot fi 
achiziționate și după închiderea târgului, de la sediul filialei CECCAR Mureș. Despre acest eveniment 
a apărut și un articol în data de 10 aprilie 2015 în ziarul Zi de Zi Mureș cu titlul „CECCAR, anticamera 
experților contabili”.  
La finalul târgului, organizatorii au înmânat o “Diplomă  de participare” Editurii C.E.C.C.A.R. pentru 
prezenţa cu succes la manifestări. 

În data de 16 aprilie 2015, în cadrul programului școlar  „Școala altfel”,  am organizat la 
sediul filialei un Work-shop cu tema „Elevii de azi, profesioniștii de mâine”, la care au participat 
18 elevi și 2 profesori de la Colegiul Economic „Transilvania” din Tg. Mureș și 6 membri ai filialei. 
Temele dezbătute au vizat mediatizarea examenului de acces din 18-25 octombrie 2015, prezentarea 
Regulamentului de stagiu, posibilitatea de profesare în domeniul financiar contabil; Prezentarea 
organismului profesional CECCAR, rolul expertului contabil în apărarea interesului public și accesul 
la profesia contabilă. Cu această ocazie dna Pop Maria - directorul executiv al filialei a acordat sprijinul 
elevilor în realizarea unei rubrici „Biblioteca contabilului”, care s-a publicat în revista școlară „Primii 
pași în contabilitate” ediția IV-a, care se tipărește anual de către elevii colegiului, sub îndrumarea dnei 
profesor Cilua Mihaela.  

În acest nou număr al revistei „Primii pași în contabilitate”, elevi ai colegiului au avut deosebita 
plăcere și onoare de a sta de vorbă și cu domnul Oană Teodor, Trezorier șef, despre activitatea de 
trezorerie și contabilitate publică, din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș. Elevii au 
fost impresionați de personalitatea complexă, de profesionalismul și de atitudinea firească și deschisă 
a unui adevărat profesionist și practician contabil, care este și expert contabil – membru al Filialei 
CECCAR Mureș. 

În luna aprilie a început pregătirea profesională și tehnică a stagiarilor înscriși în pregătire în 
sistem colectiv, astfel: în data de 15 aprilie a avut loc pregătirea deontologică a stagiarilor, lector a 
fost Pop Maria - directorul executiv al filialei, iar în zilele de 16 și 17 aprilie a avut loc pregătirea 
profesională și tehnică a stagiarilor din disciplina Contabilitate financiară, susținut de către lector 
abilitat de CECCAR, prof. univ. dr. Neag Ramona. Activitatea de pregătire a stagiarilor s-a desfășurat 
între orele 16.00-20.00 la sediul filialei în sala de curs „Victor Jinga”.  
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A fost actualizată, la zi, evidența membrilor filialei în Tabloul Corpului prin programul Evid-
expert și transmis la termenul solicitat spre publicare în Monitorul Oficial al României – modalitate prin 
care se realizează publicitatea membrilor CECCAR. 

Comunicarea permanentă cu membrii în luna aprilie s-a realizat prin poșta electronică, prin 
transmiterea de invitații la întâlnirea lunară cu membrii, la cursuri și transmiterea: buletinelor de 
actualitate internațională, buletine cu noutăți legislative de la ANAF, alte materiale, informări din 
domeniul financiar-contabil, utile în activitatea zilnică a membrilor. 
 
 

 
FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

În cursul lunii aprilie, filiala a organizat urmãtoarele acțiuni:  
  În data de 07.04.2015 începând cu orele 14.00, cu susținerea Fundației Mãreție și Talent - 
Clubul Tinerilor Experți Contabili din România (CTECR) împreunã cu filiala CECCAR Prahova  au 
organizat workshop-ul “Paralelã între OMFP 3055/2009 și OMFP 1802/2014”. Acest eveniment a 
avut loc  la Cafeneaua Cofeöl Ploiești Shopping City. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am salutat prezența secretarului general IFA România - Florin Dobre, directorului comunicare/ 

PR al Camerei de Comerț și Industrie Prahova - Alexandra Petre, managerului  de proiect CTECR - 
Valentina Radu, managerului de proiect CTECR, Partener 3B Expert Audit – Andrei Badiu și 
managerului de proiect CTECR Regiunea Sud-Vest - Larisa Vlăsceanu. 
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Din rândul tinerilor experți contabili prahoveni au fost prezenți 32 de membri.  

 

Creat ca un proiect de asistenţă şi informare dedicat promovării şi dezvoltării profesiei contabile 
în România și având ca principal obiectiv participarea la dezvoltarea tinerilor experți contabili din punct 
de vedere profesional, CTECR și-a dorit ca prin acest eveniment sã îmbine atât latura tehnicã prin 
prezentarea materialului profesional, cât și latura umanã prin cunoașterea membrilor între ei.  

Au fost realizate discuții interactive pe baza legislației prezentate, apoi reprezentantul celei mai 
mari societãți de expertizã contabilã din județul nostru (SC Geseidl Euro Consulting ), dl. Popa Robert  
a prezentat, pe scurt, cãile de realizare a succesului în afaceri.  

Tinerii și-au manifestat dorința ca aceste întâlniri sã se realizeze cât mai des, ei fiind încântați 
de evenimentul organizat. 

A devenit deja unul dintre 
cele mai îndrãgite proiecte ale 
Fundației Mãreție și Talent, acela de 
a bucura sufletele unor copii 
nevoiași și de aceea, în Sãrbãtoarea 
Paștelui ei nu trebuie sã simtã cã 
sunt singuri.  

În data de 09.04 salariați ai 
filialei CECCAR Prahova sprijiniți de 
unii membri au strâns fonduri din 
care au umplut coșul iepurașului cu 
îmbrãcãminte, jucãrii, rechizite și 
dulciuri pentru 24 copii aflați în 
Centrul de zi pentru copii preșcolari 
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din cadrul Administrației Serviciilor Sociale și Comunitare Ploiești. Pe lângã acestea au fost donate 
centrului materiale de curãțenie și altele de primã necesitate. 

Copii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani au fost foarte bucuroși cã mesagerii iepurașului au 
ajuns și la ei. Dupã ce au spus poezii și au cântat mai multe cântecele, cu mânuțele tremurânde și cu 
ochii curioși au cãutat în pachetele primite, bucurându-se de acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru cã ei au promis cã vor fi cuminți, și noi le-am promis, la rândul nostru, cã vom reveni cât 
de curând. 

Aceastã acțiune a fost înregistratã și mediatizatã de televiziunea Valea Prahovei TV în jurnalele 
zilei  de la orele  18, 20 și 22. De asemenea, la Radio Best FM acțiunea a fost prezentatã în cadrul 
buletinelor de știri din data de 9 aprilie. 

În data de 22.04 și 23.04, directorul executiv al filialei împreunã cu reprezentanții Camerei de 
Comerț și Industrie Prahova au întocmit și semnat planul de promovare a filialei pentru anul 2015 și 
au stabilit acțiunile comune ce vor fi organizate în lunile mai și iunie, având în vedere cã în luna iunie 
se împlinesc 150 ani de activitate a Camerelor de Comerț și Industrie. De asemenea, s-a definitivat 
macheta filialei care va fi inclusã în broșura “ Prahova pol al investițiilor” ce va fi editatã de Camera 
de Comerț și Industrie Prahova în limba englezã. 

În data de 24.04 directorul filialei împreunã cu șeful biroului evidențã Tablou au avut o întâlnire 
cu directorul Oficiului Registrului Comerțului Prahova, d-na Ilinca Simionescu pentru realizarea 
mãsurilor stabilite de Conferința Naționalã pentru consiliile filialelor pe anul 2015, respectiv adoptarea 
de mãsuri de depistare și sancționare a persoanelor care se fac vinovate de încãlcarea deontologiei 
profesionale, precum și identificarea persoanelor care conduc evidențe contabile sau desfãșoarã 
activitãți specifice fãrã a fi membre ale Corpului. Urmeazã sã ne fie transmisã o situație cu toate 
societãțile comerciale care au codul principal de activitate 6920. S-a constatat cã nu sunt înregistrate 
întreprinderi individuale care au acest cod de activitate. 
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În data de 25.04, la 

invitația președintelui Camerei 
de Comerț și Industrie Prahova, 
directorul executiv al filialei a 
participat la o întâlnire cu 29 de 
persoane – ambasadori și 
însãrcinați cu afaceri din 23 de 
țãri care au efectuat o vizitã de 
documentare în județul Prahova. 
Evenimentul s-a desfãșurat la 
inițiativa Ministrului de Afaceri 
Externe în colaborare cu 
Instituția Prefectului, Consiliul 
Județean Prahova, Primãria 
Ploiești și Camera de Comerț și 
Industrie Prahova.  

În Sala Coloanelor a 
Palatului Culturii din Ploiești 
unde s-a fãcut prezentarea, au 
fost expuse panouri publicitare 
ale principalilor agenți economici din județul Prahova. A fost de asemenea expus și roll-up-ul 
CECCAR. Au fost vizitate douã microexpoziții și proiectat un film de prezentare a județului. 

În data de 29.04, 
directorul executiv a avut o 
întâlnire cu președintele 
Tribunalului Prahova dl Radu 
Mihail, prilej cu care s-a stabilit 
organizarea unei întâlniri de 
lucru cu beneficiarii de 
expertize pe 07.05, cât și 
subiectele ce vor fi abordate.  

Cursuri organizate: 
-“Expertiza contabilã”, 

organizat în perioada 14.04-
18.04 cu o duratã de 20 ore. 
Lector dna Pantazi Florentina. 
Au participat 40 membri. “  

- “Doctrina și 
deontologia profesiei”, 
organizat în perioada 27.04-
30.04 cu o duratã de 20 ore. 
Lector al cursului, dl. Iancu Ion. 

Au participat 49 membri. 
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FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 01 aprilie 2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară cu membrii Corpului EC și 
CA unde s-au discutat probleme legate de modificările legislative apărute în ultima perioadă, 
proiectele privind noul cod fiscal și codul de procedură fiscală, precum și diverse speţe apărute în 
contabilitate şi fiscalitate. 

În perioada 20-23 aprilie 2015 la sediul filialei s-au desfăşurat pregătirea tehnică a stagiarilor, 
consultații pentru rezolvarea temelor distribuite acestora, toate fiind premergătoare examenului de 
evaluare pentru semestrul I a.c. a stagiarilor EC și CA.  

În data de 23 aprilie 2015 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a avut loc o întâlnire de 
lucru pe tema modificărilor apărute la Codul muncii, dar și stabilirea unor seminarii pe tema legislației 
muncii care urmează să fie efectuate la sediul filialei CECCAR Sălaj. A participat la întâlnire dna. dr. 
ec. Breban Ludovica – director executiv, iar din partea ITM Sălaj d-na ing. Nemeș Luminița. 

În data de 27 aprilie 2015 a avut loc o întâlnire la Biroul local de expertiză de pe lângă Tribunalul 
Județean Sălaj pentru verificarea listelor privind GEJ, dar și primirea rapoartelor de expertiză contabilă 
numai după ce au primit viza auditorului de calitate din cadrul filialei.  Din partea filialei a participat d-
na director executiv dr. ec. Ludovica Breban.  

În data de 27 aprilie 2015 dl. Preşedinte dr. ec. Tamba Alexandru a participat la emisiunea 
„Necenzurat” a postului local Sălăjeanul TV. 

De asemenea, s-au avut în vedere următoarele acţiuni: 
- Acordarea vizei pentru exercitarea profesiei pe anul 2015; 
- Primirea și verificarea lucrărilor stagiarilor în termenul stabilit; 
- Mediatizarea serviciilor membrilor CECCAR prin organizarea de întruniri pe teme 

profesionale; 
- Asigurarea şi punerea la dispoziţia membrilor gratuit, 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; 
- Promovarea brandului CECCAR în mediul de afaceri, în învățământul liceal și postliceal și 

nu numai. 
 
 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 

În data de 27 aprilie la întâlnirea lunară a membrilor a participat reprezentanta Biroului de 
Asistența Contribuabililor din cadrul A.J.F.P. Satu Mare, care a adus informări celor 25 de 
membri participanți privind ultimele apariții legislative de natură financiar-fiscală: Legea 
nr.70/2.04.2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în 
numerar și O.U.G. nr.6/7.04.2015 pentru modificarea Codului fiscal. De asemenea, s-a făcut o 
recapitulare a actelor normative apărute în luna februarie 2015, s-a răspuns la întrebările 
membrilor, iar întâlnirea s-a încheiat cu stabilirea unui ciclu de reîntâlniri trimestriale (materialele 
prezentate se găsesc aici http://www.ceccarsatumare.ro/prezentarianaf.php). 

http://www.ceccarsatumare.ro/prezentarianaf.php
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Angela Marinescu – A.J.F.P. SM și Grădinar Rodica – director executiv filială 

 
FILIALA CECCAR SIBIU 
 
 În cadrul filialei Sibiu, martie şi aprilie au fost luni dedicate cu prioritate activităţilor de dezvoltare 
profesională. În acestă perioadă membrii şi stagiarii au răspuns invitaţiei de a participa la cursuri, 
seminarii, mese rotunde, consultaţii şi susţineri ale lucrărilor profesionale. În luna aprilie s-a finalizat 
primul modul format din 5  cursuri, 
demarate în luna ianuarie, care s-au 
desfăşurat la Sibiu şi Mediaş la 
disciplinele: IFRS, Standardele 
profesionale 21 și 22, Doctrină şi 
deontologie profesională, expertiză - 
Standardul profesional 35, cursuri 
care au reunit 800 membri.  
 În luna aprilie a avut loc un 
seminar pe tema noilor reglementări 
contabile aprobate prin O.m.f.p. 
nr.1802/2014, moderat de directorul 
executiv dr. Raymonda Hagiu, prilej 
cu care 60 membri şi stagiari au 
dezbătut noutăţile contabile. De 
asemenea, în martie s-a desfășurat 
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seminarul ,,Etica -  sine qua non în profesia contabilă, moderat de preşedintele comisiei de disciplină 
Grigore Medrea. 
 În această perioadă, 148 stagiari au răspuns prezent convocării la pregătirea tehnică 
organizată în lunile martie la disciplia contabilitate şi aprilie la disciplina audit şi pregătirea 
deontologică. În acestă perioadă, zilnic, stagiarii au vizitat filiala participând la cursuri, la consultaţiile 
acordate de formatorii de stagiu sau cu ocazia susţinerii exerciţiilor repartizate pentru fiecare 
disciplină. 
 Acțiunile de mediatizare a evenimentelor organizate de filială şi comunicarea prin poşta 
electronică s-au intensificat. În luna aprilie filiala a transmis 10 campanii newsletter adresate tuturor 
membrilor/ stagiarilor. 
  

 
FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 
Filiala CECCAR Timiș a organizat în luna martie 
următoarele acțiuni: 

1. În cadrul Programului Național de Dezvoltare 
Profesională, în luna aprilie au fost organizate 
următoarele cursuri: „Doctrina și deontologia 
profesiei contabile” în perioada 20 – 23.04.2015,  
lector lect. univ. dr. Gheorghe Tingau, al cărui 
profesionalism în materie a  reușit să mențină atenția 
și să stârnească interesul unui  număr de 17 experţi 
contabili.  

2. În data de 24.04.2015, în Amfiteatrul A2Agri 
Timișoara, a avut loc conferința: ECOLOGIC, 
RENOVABIL, SUSTENABIL- ÎNTRE BUSINESS DE 
SUCCES, STATUL DE DREPT, DREPTURILE 
CETĂȚENILOR , unde au fost dezbătute mai multe 
teme printe care amintim și “Profesiunea contabilă în 
sprijinul investițiilor în agricultură”, susținută de Conf. 
Univ. Dr. OVIDIU BUNGET, Președinte CECCAR 
filiala Timiș, Director Departament Contabilitate și 
Audit, Universitatea de Vest  din Timișoara. 

 

 
 
 
 
 



Aprilie,   Nr. 04/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

41                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 
 

În prima jumătate a lunii aprilie 2015, activitatea filialei CECCAR Vâlcea a fost extrem de 
laborioasă și diversificată din punct de vedere al întâlnirilor cu reprezentanții instituțiilor locale, dar în 
mod special cu cei ai mediului universitar și liceal. Astfel, filiala poate fi exemplu de Bune practici în 
CECCAR, confirmând dezideratul - CECCAR servește interesul public! 

Săptămâna 6 – 10 aprilie 2015 a fost săptămâna dedicata mediului universitar și liceal de 
specialitate, denumind-o generic CECCAR – Prestigiul unei profesii.  

Acțiunile desfășurate în această săptămâna au avut la bază îndeplinirea scopului Protocoalelor 
de colaborare încheiate în anii precedenți, pentru a asigura profesionalism la înalte cote celor care 
aspiră la statutul de expert contabil sau contabil autorizat, conform cerinţelor de educaţie profesională 
continuă. Marți, 7 aprilie, în cadrul săptămânii Școala altfel !,  conform prevederilor din Convenția de 
colaborare încheiate între cele două conduceri, am primit vizita elevilor din clasele a XI –a și a XII a 
ale Colegiului Economic din Rm. Vâlcea. Directorul executiv al filialei a prezentat elevilor și cadrelor 
didactice care i-au însoțit modul de organizare, funcționare, importanța, necesitatea și recunoașterea 
națională și internațională a organismului profesional – CECCAR, dar și standardele profesionale, 
revistele de specialitate, editate de CECCAR și existente la filială. La finalul întâlnirii, directorul 
executiv al filialei și președintele filialei au împărțit elevilor pliante și brosuri cu prezentarea CECCAR. 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea Management Marketing în 
Afaceri Economice Rm. Vâlcea, a organizat  luni, 6 aprilie, în Aula Universității din Rm. Vâlcea, în 
cadrul Săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun!, atelierul de lucru cu tema „Alege-ţi viitorul”, la care 
am fost invitați să participăm la secțiunea Contabilitatea – o soluție pentru cariera ta. Președintele 
filialei si directorul executiv al filialei CECCAR Vâlcea au prezentat studenților oportunitățile oferite de   
de profesia de contabil și expert contabil. Jocurile de întreprindere, prezentarea oportunităţilor oferite 
de meseria de contabil au fost asigurate de cadrele didactice ce activează la Specializarea 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu Piteşti, 
FMMAE Rm. Vâlcea, în speță d.na conf. univ. dr. Luta Dorina expert contabil. Au fost prezenți și 
reprezentanți ai mediului de afaceri, sistemului bancar, directori economici ai celor mai importante 
instituții de pe plan local.  

Cu această ocazie am prezentat și oferta de carte de specialitate de care dispune filiala 
CECCAR, am distribuit pliante și revista Corpului.  

   Conducerea filialei, Președintele ec. Cocos Vasile și directorul executiv ec. Valentina Cringus 
au primit Diplome de Participare, pentru participarea la activitățile organizate de Universitatea 
”Constantin Brîncoveanu” în cadrul programului ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, desfășurat în 
perioada 6 – 9 aprilie 2015. 

În baza protocolului de colaborare încheiat între Filiala CECCAR Vâlcea și Universitatea Spiru 
Haret - Facultatea de Contabilitate și Finanțe Râmnicu Vâlcea și bunelor relații între cele două 
conduceri, așa cum am fost obișnuiți de altfel în fiecare an, conducerea filialei a fost invitată de d.na 
Decan conf. univ. dr. Diaconu Elena să participe la „Săptămâna porților deschise“ USH, acțiune 
desfășurată în  perioada  6-10 aprilie 2015. Evenimentul a reprezentat un mod de întâlnire a studenților 
cu viitorii angajatori în vederea realizării planurilor personale în privința profesiei, într-un mod realist 
și adaptat pentru cerințele pieței muncii din România. Calendarul manifestărilor din această perioadă 
a fost amplu, cuprinzând manifestări științifice și culturale dedicate tuturor participanților. Conform 
programului, miercuri 8 aprilie, între orele 10.00 – 12.00 s-a desfășurat întâlnirea reprezentanților 
organismelor profesionale de profil CECCAR, UNPIR, AGER cu oameni de afaceri și reprezentanții 
angajatorilor din domeniile financiar-contabil,bancar și al asigurărilor.   
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Vineri 10 aprilie în ultima zi, am participat la o expoziție de carte, alături de Editurile Umanitas 
și F.R.M, iar în cadrul ceremoniei de închidere a manifestației, Președintele filialei CECCAR Vâlcea 
dl Cocos Vasile și Directorul executiv al filialei dna. Cringus Valentina au primit Diplome de 
participare, pentru activitățile desfășurate în cadrul programului “ Săptămâna porților deschise “ USH 
Rm. Vâlcea. 
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       Președintele filialei CECCAR Vâlcea, domnul ec. Cocos Vasile a participat și luna aceasta 
la ședința ordinară a Comisiei de Dialog social, desfășurată la sediul Prefecturii Vâlcea în data de 27 
aprilie 2014. Punctul important pe ordinea de zi a fost Situația beneficiilor de asistență socială 
destinate familiei/persoanei singure din județul Vâlcea. Raportul a fost prezentat de Directorul executiv 
al A.J.P.I.S Vâlcea, ec.Cristina Cora Pirvu.   
               Toate aceste acțiuni, dovedind utilitatea și eficiența Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați, ne mobilizează și motivează, conducerea atât aleasă cât și executivă a filialei 
promițând formarea unor profesioniști contabili capabili de a furniza servicii de înaltă calitate.  
 

 
 

FILIALA CECCAR VRANCEA 

 

Filiala a organizat în cadrul 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Profesionalã continuã, 
în perioada 03-05 aprilie, cursul pe 
tema Standardul profesional nr. 34 
„Serviciile fiscale”. Cursul s-a 
desfãşurat într-o atmosferã 
degajatã şi prietenoasã, dar 
profesionistã în egalã mãsurã. 
Cursul a fost  susţinut de cãtre 
lectorul-formator Florentin Caloian; 
au participat 61 de membri ai 
filialei.  Participanţii au apreciat atât 
tema abordatã, aplicaţiile practice 
prezentate, cât şi sistemul 
interactiv care a facilitat asimilarea 
informaţiilor.   

În ceea ce priveşte 
activitatea de stagiu, în cursul lunii 

aprilie filiala Vrancea  a organizat urmãtoarele acţiuni: pe data de 25 aprilie a avut loc pregãtirea 
tehnicã a stagiarilor (3 ore), iar în zilele de 25 şi 26 aprilie au avut loc consultaţii (în total 8 ore) pentru 
stagiarii pregãtiţi în sistem colectiv, în cadrul cãrora lectorul-formator Crenguţa Bodoc a dat lãmuriri şi 
indicaţii privind rezolvarea problemelor şi a studiilor de caz şi a prezentat stagiarilor bibliografia care 
le este pusã la dispoziţie, pentru fiecare categorie de lucrãri.  

Pe data de 28 aprilie, în sala de curs a filialei a avut loc o întâlnire cu membrii având ca 
tematică ”Standardul profesional nr. 38 revizuit privind Dezvoltarea Profesională Continuă a 
profesioniștilor contabili; Reguli privind organizarea și derularea Programului național de Dezvoltare 
Profesională Continuă pentru perioada 2015-2021”. Directorul executiv Liliana Mãnescu şi şeful 
biroului stagiu şi dezvoltare profesionalã continuã Ofelia-Adina Cucutã au prezentat principalele 
prevederi ale PNDPC şi ale Standardului profesional nr. 38 revizuite. Auditorul de calitate Laura-Aurica 
Uleanu a precizat cã activitatea de audit vizeazã şi modul de realizare a pregãtirii profesionale de 
cãtre membri, auditorul de calitate având în atribuţii sã sesize consiliul filialei atunci când  constatã 
nerespectãri ale normelor privind pregãtirea şi dezvoltarea profesionalã continuã.  
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NOUTĂȚI INTERNAȚIONALE 
 

 

Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2015, Atena - 23 aprilie 2015 
 

 
În data de 23 aprilie a.c., institutul contabililor autorizați eleni (SOEL) a găzduit ediția 2015 a 

Forumului Profesiei Contabile (APSF), eveniment deja de tradiție și de marcă în calendarul 
internațional. În acest an, sesiunile Forumului s-au concentrat pe identificarea modalităților în care 
organismele profesionale pot coopera pentru a-și asigura dezvoltarea și o mai mare relevanță pentru 
economiile lor naționale. La acest Forum a participat și reprezentantul profesiei contabile din România. 
 Sesiunile Forumului au urmărit mai multe paliere de dezbatere care au avut ca punct de plecare 
câte un discurs de inițiere din partea principalilor actori din profesia contabilă - Federația Experților 
Contabili Europeni, Centrul pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, IFAC, Comisia 
Europeană. 
 Au fost abordate mai multe teme de mare interes pentru profesia contabilă: viitorul pe termen 
lung al organismelor profesionale contabile după reformele europene din domeniul auditului, 
certificarea calități și relațiile cu Consiliile pentru Supravegherea Publică – cum poate ajuta cooperarea 
internațională, redefinirea relevanței organismelor profesionale în raport cu administrațiile și alte părți 
interesate, strategia generală a organismelor profesionale și rolul acestora în educație, formare și 
pregătire profesională continuă. 
 A doua parte a Forumului a fost dedicată relației organismelor profesionale cu sectorul public, 
fiind prezentată publicului perspectiva Consiliilor de Supraveghere Publică, dar și modului în care 
organismele profesionale pot învăța, se pot inspira și pot face schimb de experiență pentru a face față 
provocărilor aduse de transformările din profesie. Forumul s-a încheiat concentrându-se pe 
identificarea, cu ajutorul celor prezenți, a sectoarelor specifice în care APSF își poate intensifica 
munca, a modului concret în care Forumul poate sprijini organismele profesionale pe termen scurt și 
lung. 
 
 
 

Ziua Fiscalității - 29 aprilie 2015 - Bruxelles 
Viitorul politicilor fiscale: un punct de interes pentru întreaga societate  

 
 

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat în data de 29 aprilie 2015, Ziua 
Fiscalității, având ca temă centrală viitorul politicilor fiscale și ca subtemă rolul celor care întocmesc 
politicile fiscale, a administrațiilor și al contribuabililor. Reprezentantul CECCAR la FEE pe probleme 
de fiscalitate a fost prezent la Bruxelles pentru acest eveniment. 

Startul Conferinței a fost dat de figuri-cheie din domeniul contabil și fiscal (președintele FEE, 
Directorul Centrului pentru politici fiscale și administrație al OECD, Comisarul adjunct pentru Subvenții 
de stat și competiție din cadrul Comisiei Europene) care au dat tonul discuțiilor ce au urmat.  

Au urmat trei paneluri de dezbatere care s-au concentrat pe următoarele aspecte: impactul 
actualelor inițiative fiscale asupra practicii și modul în care acestea transformă mediul profesional 
actual; tensiunea dintre cooperare și concurență, dintre un sistem fiscal sustenabil și protecția 
sistemelor fiscale naționale; evoluțiile viitoare în domeniul fiscal la nivel european. 
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Federația Experților Contabili Europeni: Ședința Grupei de politică fiscală și a Grupei 
operative pentru TVA 

 
Grupa de politică fiscală și Grupa operativă pentru TVA din cadrul FEE s-au reunit în ședință 

de lucru în data de 30 aprilie a.c., la sediul Federației Experților Contabili Europeni de la Bruxelles. 
Prima parte a ședinței s-a axat pe aspecte interne, precum și pe prezentarea celor mai recente 
inițiative din domeniu (Ziua fiscalității, actualitatea la nivelul Comisiei Europene). 

În cadrul ședinței, la care a luat parte și reprezentantul CECCAR pe probleme de fiscalitate, au 
fost discutate și documente de poziție ale FEE vizavi de proiectul Comisiei Europene privind 
Transparența și cel privind regimul TVA comunitar, dar și următoarele evenimente notabile din 
domeniu (următoarea masă rotundă pentru TVA, forumul TVA și Grupul experților pe TVA al Comisiei 
Europene). 
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