
 

  

 

 

Etică  •  Educaţie  •  Calitate                                                                                                                                 Martie, Nr. 03/ 2015 

www.ceccar.ro                                                                                                                                                                 1 

 

 



Martie,   Nr. 03/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

2                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

C
u

p
ri

n
s 

 

 

 

 

 

 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A C.E.C.C.A.R .............   3 
 
C.E.C.C.A.R. ÎN PRESĂ .........................................   6 
 

RECUNOAȘTEREA TITLULUI PROFESIONAL .......... 16 

 

CURIERUL FILIALELOR .......................................  17 

 
EVENIMENTE EXTERNE .......................................   54 

  

ECHIPA REDACŢIEI ............................................  55 
 

 



Martie,   Nr. 03/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

3                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A C.E.C.C.A.R. 
MARTIE 2015 

 
În data de 20 martie 2015 s-a desfășurat, la Rin Grand Hotel, Bucureşti, Conferința Națională de dare de 

seamă a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. În cadrul reuniunii au fost 

analizate şi dezbătute principalele aspecte privind activitatea desfășurată de CECCAR în anul 2014 şi strategia 

şi direcțiile de acțiune pentru perioada următoare.  

Primul punct de pe ordinea de zi a fost Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Superior şi 

Consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2014, 

documentul cel mai amplu şi mai elocvent al Conferinţei, care a reliefat capacitatea de cuprindere a unor 

activități deosebit de complexe, precum şi a unui număr mare de initiative la nivel central şi teritorial. Este vorba 

despre cele peste 100 de acțiuni desfășurate de Consiliul Superior şi despre cele peste 60 de acțiuni care le-au 

revenit Consiliilor filialelor. 

Activităţile susținute, organizate şi coordonate de structurile executive, în colaborare cu organele alese, 

au dus la o gestiune eficientă, la consolidarea şi dezvoltarea valorilor profesionale, materiale şi spiritual ale 

CECCAR. Educaţia pe toată durata de viață activă în profesie, calitatea lucrărilor pentru asigurarea furnizării 

de servicii eficiente clienților, etica, respectiv o conduită fără reproș în relația expert – client – piaţă, sunt 

comandamente implementate de CECCAR conform standardelor internaționale emise de Federația 

Internațională a Contabililor în domeniul profesiei contabile. 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a avut şi în anul 2014, așa cum reiese 

şi din Raportul de activitate, o contribuție însemnată la procesul de reglementare a profesiei contabile, cele mai 

importante inițiative fiind următoarele: Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 192 din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu 

modificările şi completările ulterioare; propunerile privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 

privind organizarea 

activităţii de expertiză 

tehnică judiciară şi 

extrajudiciară; 

propunerea legislativă de 

modificare şi completare 

a Ordonanței de urgenţă a 

Guvernului nr. 75/1999 

privind activitatea de 

audit financiar; Proiectul 

de Regulament pentru 

aprobarea 

Reglementărilor 

contabile conforme cu 

Standardele 

Internaţionale de 

Raportare Financiară. 

Raportul privind 

activitatea CECCAR în 

anul 2014, structurat pe 
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nouă capitole, a detaliat cele mai importante acțiuni 

privind continuarea şi întreținerea unor bune relații de 

colaborare  cu instituțiile statului şi cu mediul economic, 

accesul la profesie, standardele profesionale şi calitatea 

serviciilor, 

etica în profesie. 

CECCAR promovează norme de înaltă conduită 

profesională şi se asigură că  cerințele etice prevăzute în 

Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sunt  

respectate cu strictețe, oferind consultanță şi îndrumări 

care să ajute la rezolvarea problemelor de etică ale 

profesioniştilor contabili. 

Un alt punct al Raportului de activitate a făcut 

referire la activitatea editorială a Corpului în anul 2014. Editura CECCAR este un factor important în activitatea 

de formare, informare şi perfecționare profesională, prin editarea a numeroase lucrări şi ghiduri de specialitate, 

broșuri şi cataloage, precum şi a revistei lunare Contabilitatea, expertiza şi auditul afacerilor. CECCAR publică 

şi e-newsletterul lunar Pro Domo. 

În ceea ce privește activitatea internațională, din Raportul de activitate pe anul 2014 reiese că CECCAR 

a fost prezent sau reprezentat la peste 40 de evenimente internaționale ale profesiei contabile, participând activ 

la ședințele Comitetelor şi Consiliilor din cadrul Federației Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi al 

organismelor regionale ale profesiei: Federația Experţilor Contabili Europeni (FEE), Federația Experţilor 

Contabili Mediteraneeni (FCM), Federația Internațională a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF), Comitetul 

de Integrare Latină Europa-America (CILEA), Institutul European de Guvernare Corporativă (ECGI).  

Ordinea de zi a Conferinței Naţionale de dare de seamă a mai inclus un număr important de puncte care 

întregesc imaginea activităţii CECCAR: Raportul privind rezultatele activităţii financiare a Corpului, Raportul 

Auditorului statutar privind activitatea financiară a Corpului, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

bugetului activităţii de investiții la data de 31 decembrie 2014.  

Alte puncte de pe ordinea 

de zi au vizat Raportul privind 

modul de organizare a Adunărilor 

generale de dare de seamă 

desfășurate la nivelul filialelor 

Corpului în anul 2015, precum şi 

Raportul privind activitatea 

comisiilor de disciplină de pe lângă 

Consiliile filialelor şi a Comisiei 

superioare de disciplină de pe 

lângă Consiliul Superior al 

Corpului în anul 2014. 

Lista cu experții contabili şi 

contabilii autorizaţi propuși în 

cadrul adunărilor generale ale 

filialelor pentru acordarea titlurilor 

de „expert contabil de onoare” şi 

„contabil autorizat de onoare” a 

fost aprobată în cadrul Conferinței cu unanimitate de voturi. 

Conferința Naţională a procedat la alegerea membrilor Comisiei superioare de disciplină de pe lângă 

Consiliul Superior al Corpului, care au fost aprobați, de asemenea, cu unanimitate de voturi.  
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Documentele prezentate au constituit premisa elaborării şi adoptării Programului de activitate al 

CECCAR pentru anul 2015. Acesta vizează în principal continuarea dezvoltării unei campanii de îmbunătățire 

a percepției de către public a rolului contabilităţii şi a profesiei contabile, oferirea suportului necesar autorităților 

cu atribuții de reglementare în domeniile contabilităţii, fiscalității, consultanței şi mediului de afaceri, 

dinamizarea acţiunilor prevăzute în protocoalele de colaborare cu diferite structuri profesionale şi patronale, 

precum şi ale administrației publice, îmbunătățirea cooperării cu mediul universitar. 

Un alt domeniu de interes îl reprezintă educația şi dezvoltarea profesională continuă. Pornind de la 

obiectivul principal al dezvoltării profesionale continue, acela de a ajuta profesioniștii contabili să își dezvolte 

competențele pentru a oferi servicii de înaltă calitate, CECCAR va organiza şi în acest an diferite forme de 

pregătire profesională. Se are în vedere şi elaborarea de noi ghiduri, standarde şi îndrumări profesionale, printre 

care Ghidul de aplicare a reglementărilor contabile la asociaţii şi fundaţii, Ghidul de marketing al serviciilor 

contabile şi alte trei ghiduri de aplicare a reglementărilor contabile în construcţii, comerț-turism şi a celor 

specifice microîntreprinderilor. De asemenea, pentru anul 2015 este prevăzută revizuirea Codului etic naţional 

al profesioniştilor contabili, a Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă şi a altor ghiduri şi 

standarde profesionale deja existente. 

Alte direcţii de acțiune pentru anul 2015 includ responsabilitatea socială şi dezvoltarea serviciilor pentru 

membri. Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, CECCAR se preocupă să găsească şi să 

asigure soluții profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfășurarea 

activităţii lor. Un obiectiv important din Programul de activitate pe anul 2015 este dinamizarea acţiunilor 

internaționale. Asistenţa şi cooperarea internațională au fost şi rămân cheia succeselor CECCAR, prin aplicarea 

standardelor Federației Internaţionale a Contabililor, a directivelor şi recomandărilor Comisiei Europene şi a 

orientărilor stabilite de gestionarul profesiei contabile la nivelul Europei, Federația Experţilor Contabili 

Europeni. 

Conferința Naţională 

a aprobat Strategia Corpului 

Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din 

România care va sta la baza 

elaborării programelor de 

activitate 

Anuale ale tuturor 

structurilor CECCAR pe 

perioada 2016-2021, ținând 

cont de situaţia existentă în 

economie şi în profesia 

contabilă. Câteva dintre 

temele acestei strategii 

privesc evoluțiile recente şi 

cele așteptate în reforma 

Contabilităţii  şi a profesiei 

contabile 

în perioada 2016-2021, rolul 

contabilităţii şi percepția 

acestuia de către public, relațiile cu celelalte organisme profesionale, cultura şi educația, statutul european şi 

vocația internațională a profesiei contabile. 



Martie,   Nr. 03/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

6                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

C.E.C.C.A.R. ÎN PRESĂ 
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RECUNOAȘTEREA  
TITLULUI PROFESIONAL 

 
 

Cetăţenii care deţin o calificare acordată de către o autoritate competentă, recunoscută la nivel 

internaţional, precum şi persoanele care deţin titlul de doctor în domeniile finanţe/contabilitate beneficiază, în 

temeiul legislaţiei în vigoare, de posibilitatea recunoaşterii titlului profesional, după verificarea îndeplinirii 

cerinţelor prevăzute de reglementările naţionale şi europene şi susţinerea interviului prevăzut de Normele 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), organismul profesional care 

gestionează profesiile de expert contabil şi contabil autorizat în România.  

Pentru ca etapele procesului de echivalare a titlului profesional să fie accesibile, CECCAR vine în 

sprijinul persoanelor interesate, cu informaţii concrete şi punctuale, disponibile pe site-ul www.ceccar.ro la 

rubrica Recunoaşterea calificărilor profesionale. 

Prima sesiune din anul 2015 a interviului de acordare a titlului profesional de expert contabil a fost 

organizată în data de 09 martie a.c. 

    Lucrările elaborate de candidaţi, completate de întrebările primite din partea comisiei de examinare, 

formată din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, mediului universitar şi ai 

conducerii CECCAR  au acoperit aspecte de interes şi de actualitate din domeniul profesiei contabile. 

Principalele teme profesionale care au stat la baza interviului susţinut de candidaţii prezenţi au fost 

reprezentate de: asigurările agricole: între coordonatele clasice şi alternativele moderne; TVA aferentă 

activelor fixe la schimbarea regimului din neplătitor de TVA în plătitor de TVA; efectul globalizării asupra 

sistemului de raportare financiară la nivel internațional; telecomunicaţii – provocări şi noutăţi contabile; 

contabilitatea şi fiscalitatea întreprinderii; supravegherea bancară şi managementul riscurilor; transferul de 

business: tratament contabil şi fiscal; valorificarea informaţiilor contabile în condiţiile societăţii bazate pe 

cunoştinţe; implicaţii, tratament contabil şi studii avansate privind fondul comercial; capitalizarea unor 

cheltuieli interne ca şi intangibile; contribuţia informaţiei financiar – contabile la perfecţionarea procesului 

intern de adecvare a capitalului la risc în bănci; analiza performanţelor economico – financiare ale 

întreprinderii din industria hotelieră din zona litoralului românesc; relevanţa informaţiilor financiar – contabile 

în evaluarea întreprinderii. 

La finalul examinării, candidaţii declaraţi admişi au primit informaţii cu privire la etapele pe care 

urmează să le parcurgă pentru înscrierea în Tabloul Corpului, la nivelul filialelor de domiciliu, precum şi cu 

privire la modul în care în care îşi pot exercita profesia contabilă, respectiv cu titlu individual sau prin intermediul 

unei societăţi de profil, membră CECCAR. 

 

 

http://www.ceccar.ro/
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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ARAD 

DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI 

 

În  data  de  27.03.2015  filiala  C.E.C.C.A.R.  Arad  a  organizat  la  Sala de curs C.E.C.C.A.R. „Dimitrie 

Cameniță”, depunerea jurământului, înmânarea carnetelor și parafelor profesionale, membrilor care au promovat  

examenul de aptitudini în sesiunea  noiembrie 2014. 

 La acest important eveniment din viața tinerilor profesioniști contabili am avut plăcerea să participe d-

nul Președinte dr. Horga Petru, d-na Nicula Ramona Maria-  membru în Consiliul Superior C.E.C.C.A.R., prof. 

univ. dr. Mateș Dorel, d-na Doina Sferdian din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și 

executivul CECCAR filiala Arad.     

              Președintele filialei CECCAR 

Arad d-nul  Horga Petru a deschis 

evenimentul  cu felicitări și urări de bun 

venit tinerilor profesionisti contabili, 

exprimându-și bucuria că o nouă generaţie 

de experţi contabili şi contabili autorizaţi 

îşi va începe activitatea ca membri ai 

CECCAR - organismul profesional care 

gestionează profesia contabilă din 

România.     

D-na Nicula Ramona Maria 

membru în Consiliu Superior, felicită 

tinerii profesioniști contabili pentru 

această zi minunată din viața lor, îi 

încurajează să aibă încredere în forțele 

proprii, indiferent de dificultățile întâlnite, 

întrucât de acum sunt membrii unei familii mari, familia CECCAR.  

D-nul prof. univ. dr. Mateș Dorel felicită noua generație de experți contabili, urându-le bun venit în 

familia CECCAR, multă sănătate și prosperitate în activitate. Începând din această zi, viața noilor membri în 

profesia contabilă s-a schimbat, această calitate este una onorabilă. 

D-na Doina Sferdean le urează succes în activitate, multă sănătate și putere de muncă și ne asigură de 

buna colaborare cu Administrația județeană a finanțelor publice Arad.   

D-nul Președinte Horga Petru prin cuvântul său spune că profesia contabilă este una liberală, dar ea se 

distinge atât de mult de celelalte profesii liberale (avocat, medic, etc) prin asumarea responsabilităţii faţă de 

interesul public, faţă de toate părţile interesate în activităţile desfăşurate de întreprindere: acţionari, salariaţi, 

clienţi, furnizori, bănci, bugetul statului, organisme de bursă, posibili investitori. În fapt, dacă în piaţa serviciilor 

orice profesionist prestează servicii pentru un client determinat (avocatul pentru clientul său, medicul pentru 

pacientul său), profesionistul contabil - fie că ţine contabilitatea unui client, fie auditează situaţiile financiare 

anuale, este în mod paradoxal plătit de întreprinderea respectivă, dar de rodul muncii sale, care este informaţia 
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contabilă, se bucură toate părţile interesate (băncile, statul, salariaţii etc). Astfel, la prima vedere credem că 

profesionistul contabil satisface interesul clientului său, dar în realitate profesionistul contabil satisface interesul 

public. Datorită acestui fapt, acum la început de drum, ca de altfel noi toţi contabilii, trebuie să conştientizăm că 

munca noastră este una de interes public şi trebuie să răspundem în permanenţă la cele trei comandamente de 

bază ale profesiei: calitate, educaţie, etică.  

Calitatea. Profesia contabilă are o datorie faţă de public. Ea trebuie să ofere servicii de calitate. Aceste 

servicii de calitate nu pot fi oferite fără competenţă, dar mai ales fără respectarea Standardelor profesionale 

pentru fiecare misiune pe care o desfăşoară profesionistul contabil. Publicul, cât şi entitatea pentru care lucrează 

contabilul, trebuie să fie protejaţi. Astfel activitatea profesionistului contabil este una supravegheată şi supusă 

unui control al calităţii de către 

CECCAR.  

Educaţia. Profesia contabilă 

presupune dobândirea unei competenţe 

profesionale, competenţă pe care 

dumneavoastră aţi dobândit-o ca 

urmare a efectuării stagiului şi a 

promovării examenului de aptitudini 

profesionale. Dobândirea competenţei 

nu este suficientă, ea trebuie şi 

menţinută prin programele de educaţie 

profesională promovate de CECCAR. 

Etica. Publicul trebuie protejat 

de eventualele înţelegeri neconforme 

între profesionistul contabil şi 

entităţile care beneficiază de munca 

acestuia. Această protecţie este 

asigurată atunci când organismul profesional stabileşte măsuri de etică şi deontologie profesională. În acest sens 

contabilul trebuie să răspundă la patru cerinţe de bază: credibilitate, profesionalism, calitatea serviciilor prestate 

şi încredere.   

 Experții contabili au primit carnetele de membru și parafele profesionale, au ciocnit un pahar de șampanie 

cu participanții la ceremonie. 

 

ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII 

 

În  zilele de  04-05.03.2015  a  avut loc întâlnirea 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 04.03.2015 – 69 membri 

experţi contabili şi  în ziua de 05.03.2015 – 61 membri contabili autorizaţi. 

 D-na Furca Teodora - auditor de calitate a prezentat aspecte privind Standardul profesional nr. 21- 

Misiunea de ținere a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. În conformitate cu prevederile 

standardului pentru ciclul cumpărări-furnizori, în misiunea de ținere a contabilității, profesionistul contabil 

realizează următoarele: verificarea prin sondaj a documentelor justificative, compararea soldurilor conturilor de 

cheltuieli cu materii prime, materiale și mărfuri grupate cu aceleași solduri ale anului precedent, precum și 

compararea facturilor furnizori cu facturi nesosite, facturile primite în exercițiul următor. Pentru realizarea 

misiunii de ținere a contabilității la ciclul vânzări-clienți profesionistul contabil întreprinde următoarele: 

verificarea prin sondaj cu documente justificative, respectiv compararea creanțelor incerte și în litigiu în situația 
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pregătită de client și cu situația exercițiului precedent, de asemenea profesionistul contabil procedează la 

verificarea coerenței creditului acordat clienților.  

 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: costurile îndatorării, 

investiții imobiliare, reevaluarea 

imobilizărilor corporale, contabilitatea 

activelor biologice și a produselor agricole, 

recunoașterea comisioanelor bancare 

aferente obținerii de credite, diferențe de curs 

valutar, recunoașterea depozitelor bancare. 

D-nul Popa Vasile Ioan, formator 

C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele 

reglementări fiscale:  

Ordin 138 din 09.02.2015 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 nr. 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 nr. 260/2002, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011; Ordin 320 din 02.02.2015 privind modificarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea 

procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi 

conţinutului unor formulare; Ordin 158 din 16.02.2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a 

aparatelor de marcat electronice fiscale; 

Ordin 161 din 17.02.2015 pentru 

modificarea şi completarea Procedurii de 

comunicare prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă între Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală şi 

persoanele fizice, aprobată prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 

1.154/2014; Ordin 162 din 17.02.2015 

privind abrogarea Ordinului ministrului 

finanţelor nr. 767/2000 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor cuprinzând procedura de 

asistare a contribuabililor în domeniul 

fiscal; Ordin 159 din 16.02.2015 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; Ordin 141/2256/1569 din 

10.02.2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului 

muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 

contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate"; Ordin 170 din 

17.02.2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă. 
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FILIALA CECCAR ARGEȘ 
 

Masă rotundă cu tema ,,Probleme practice din activitatea de expertiză contabilă” 

 

 

În data de 12 martie 2015, ora 16.00, la sediul filialei s-a organizat masa rotundă având ca temă ,, 

Probleme practice din activitatea de expertiză contabilă”.  

Alături de experţii contabili care s-au înscris în Grupul Experţilor Judiciari în anul 2015, au participat 

experţi contabili judiciari cu experienţă în domeniu.  

Auditorul de calitate a prezentat pe scurt standardele profesionale emise de Corp, deficienţele rezultate 

din rapoartele de expertiză contabilă depuse pentru auditare la filială, obligativitatea respectării standardului 

profesional nr. 35, atunci când se execută o astfel de misiune. 

Dezbaterile care au urmat au vizat aspecte concrete cu privire la activitatea de expertiză contabilă 

judiciară: 

- prevederile Codului de procedură civilă şi penală cu incidenţă în activitatea de expertiză contabilă 

judiciară; 

- etapele procesului de derulare a activităţii de expertiză contabilă, de la primirea adresei de numire 

a expertului contabil până la predarea raportului de expertiză contabilă, punându-se accent pe normele specifice 

misiunilor privind expertizele contabile: norme de comportament, norme de lucru, norme de raport; 

- studierea atentă a cerinţelor rezultate din obiectivele expertizei, pentru formularea de răspunsuri 

concrete, punctuale şi obiective; 

- modele de rapoarte de expertiză contabilă judiciară, punându-se accent pe modul de redactare a 

raportului de expertiză contabilă, a creşterii calităţii acestora. 

Participanţii au apreciat că întâlnirea a fost de un real folos, fiind dezbătute probleme practice din 

activitatea de expertiză contabilă. 

 

FILIALA CECCAR BACĂU 
 

Seminar de instruire a experților contabili judiciari 

 

În data de 4 aprilie, în sala de curs ”Ion 

Ionescu de la Brad” a filialei CECCAR Bacău s-a 

desfășurat seminarul cu tema ”Seminar de instruire 

a experților contabili judiciari”, la care a participat 

dl. Bulinschi Marcel – Președinte Consiliu filiala 

CECCAR Bacău, dl. Păstrăv Constantin – Director 

executiv și dl. Șchiopu Mihai – auditor de calitate 

în cadrul filialei. 

În deschiderea seminarului, dl. Președinte 

Bulinschi Marcel a reliefat că este foarte important 

ca experizele contabile să se facă pe bază de 

documente justificative, iar într-o echipă de experți 

să nu se facă opinie separată, având în vedere că 

materialul documentar se bazează pe aceleași  
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documente justificative din evidențele 

contabile; dl. Director executiv Păstrăv 

Constantin a precizat că a fost invitat la seminar 

un expert care a obținut nota 10 la testul GEJ, 

dar teoria trebuie îmbinată cu practica, fiind 

necesar ca expertul contabil să aibă tot timpul o 

atitudine pro-activă.  

În continuare, dl. Șchiopu Mihai a 

prezentat deficiențele cu care se confruntă 

urmare verificării expertizelor contabile, 

precizând că trebuie să se țină cont de 

competență, secret profesional și 

confidențialitate. S-au făcut referiri și discuții la 

următoarele aspecte:  

- Acceptarea misiunii, testul de independență 

și competență ce trebuie să-l facă fiecare expert 

la primirea unei expertize; 

- La responsabilitatea expertului într-o expertiză și întocmirea programului de lucru; 

- La responsabilitatea aplicării normei profesionale de lucru începând de la citare până la convocarea 

părților; 

- La modalitatea de abordare și studierea materialului documentar; 

- La prelucrarea și 

redactarea raportului de 

expertiză contabilă 

judiciară; 

- La respectarea termenului 

de 10 zile privind 

depunerea raportului de 

expertiză contabilă, la 

organul care a dispus 

efectuarea expertizei; 

- La cazurile de experți 

contabili cu opinie 

separată; 

- La corelația dintre 

obiective, constatări și 

concluzii; 

- La întocmirea anexelor dintr-o expertiză contabilă judiciară. 

Întreg auditorul, urmare a discuțiilor avute pe marginea întrebărilor puse s-a declarat mulțumit, seminarul 

constituindu-se într-un sprijin real pentru abordarea viitoare a întocmirii și depunerii expertizei contabile 

judiciare în conformitate cu prevederile Standardului profesional nr. 35. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 
 

Întâlnire profesională cu membrii filialei - 2 aprilie 2015 

Dezbaterea noutăților din legislația financiar - fiscală 

din perioada martie - aprilie 2015 
 

În data de 2 aprilie 2015 a fost organizată întâlnirea profesională cu tema Dezbaterea noutăților din 

legislația financiar - fiscală din perioada martie - aprilie 2015, ce a fost moderată de consilierul superior 

asistență contribuabili al AFP Brăila dna Mariana Lozneanu. La întâlnire au participat 57 de membri. Tematica 

abordată în cadrul întâlnirii a făcut referire la: 

- Ordinul nr. 256/2015  pentru 

modificarea şi completarea Normelor privind 

deducerile pentru cheltuielile de cercetare-

dezvoltare la determinarea profitului impozabil; 

           - Ordinul nr. 632 din 9 martie 2015 

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"; 

- Ordinul nr. 159 din 16 februarie 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; 

- Ordinul nr. 612 din 3 martie 2015 privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la 

derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale 

din România; 

    - Legea nr. 54 din 24 martie 2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal cu referire la impozitul asupra veniturilor agricole. Se introduc 3 noi aliniate care prevăd reducerea normei 

de venit proporțional cu pierderea suferită ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi 

asimilate dezastrelor naturale şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele 

destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute; 

- Ordinul nr. 170 din 17 februarie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea 

în partidă simplă; 

- Calendarul obligațiilor fiscale pe luna aprilie 2015: depunerea Declaraţiei de menţiuni privind 

schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează 

trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în 

România Formular 092; depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în 

cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul 

unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096; situatiile 

fiscale privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile; formularul 100 privind impozitul pe venit 

micro/profit; depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_092_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_096_1768.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2013.pdf
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307; depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată 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) din 

Codul fiscal Formular 311 depunerea situatiilor financiare de către organizațiile fără scop patrimonial; depunerea 

decontului privind accizele an precedent. 

Se menționează că depunerea situațiilor financiare pentru anul 2014 se face conform reglementărilor în 

vigoare la 31.12.2014. 

 Se precizează câteva modificări și noutăți introduse prin Ordinul nr. 1802/2014 cu aplicare de la 

01.01.2015, cu privire la: 

 - tratamentul contabil pentru modificarea politicilor contabile; 

 - evaluarea si contabilizarea avansurilor în valută (pentru imobilizările corporale și necorporale); 

 - reducerile comerciale primite și acordate; 

 - tratamentul contabil al acțiunilor primite fără plată; 

 - contabilizarea programelor de fidelizare a clienților (puncte cadou); 

 - provizioane pentru terminarea contractului colectiv de muncă (completare cu un provizion); 

 - durata amortizării cheltuielilor de dezvoltare de la 5 ani majorată la 10 ani; 

 - inspecții sau revizii generale; 

 - tratamentul cheltuielilor referitoare la achiziția unei afaceri; 

 - evidențierea separată a investițiilor imobiliare; 

 - activele biologice productive; 

 - împrumuturile pe termen lung. 

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 
 

În cursul lunii martie, în cadrul filialei C.E.C.C.A.R. Braşov au avut loc o serie de evenimente şi întâlniri.  

Astfel, chiar din primele zile ale lunii martie a avut loc cursul de pregătire profesională cu tema “Audit 

şi certificare; Doctrină şi deontologie profesională”, curs susţinut de lectorii Popa Adriana Florina şi Deleanu 

Cornelia. Şi de această dată 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 şi de exemple practice.  

Tot în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Continuă, în perioada 11.03.2015-14.03.2015 s-a 

desfăşurat cursul de pregătire profesională “Standarde Internaţionale de Raportare Financiară; Doctrină şi 

deontologie profesională”, susţinut de 

lectorul Dumitru Corina Graziella. 

Târgul Internațional de Carte 

și Muzică, organizat anual la Braşov, 

în preajma Sfintei Sărbatori a Bunei 

Vestiri este singura manifestare din 

România consacrată atât promovării 

producţiei editoriale de carte, cât și 

producţiei de materiale discografice. 

Proiectul cultural "Târgul 

Internațional de Carte și Muzică" 

Brașov, ediția a XII, 19 -23 martie 

2015, continuă o tradiţie inaugurată 

în 2003, reunind cu succes edituri, 

case de discuri și artişti din întreaga 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_307_2013.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_311_2013.pdf
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ţară. Calitatea standurilor expoziţionale, ofertele bogate de carte, muzică, produse multimedia și preţurile 

promoţionale au şi în anul acesta mii de vizitatori din judeţul Braşov, dar şi din întreaga ţară. 

     La aceste manifestări au luat parte peste 80 de edituri, participarea fiind numeroasă. Au fost ţinute discursuri 

de către reprezentanții Primăriei şi Consiliului Judeţean Braşov, Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, iar 

zilele de târg s-au încheiat cu recitaluri de excepţie ale unor artişti români consacraţi.  

Editura CECCAR a fost prezentă prin intermediul filialei CECCAR Braşov la aceste manifestări pe toată 

perioada târgului, fiind de departe, spunem noi, o participare de succes. Pe toată perioada târgului a fost asigurată 

prezenţa a 2-3 persoane, conform orarului de funcţionare.  

Publicitatea prezenţei Editurii CECCAR la aceste manifestări a fost asigurată prin publicarea de anunţuri 

pe site-ul filialei, transmiterea de invitaţii, prin fax si prin e-mail (au fost transmise peste o mie de mesaje e-mail 

către membri şi peste două sute de e-mail-uri către stagiari). 

Activitatea editorială CECCAR aduce permanent prestigiu profesiei contabile prin lucrările valoroase 

care oferă un puternic suport ştiinţific profesiei contabile şi care au atras numeroşi vizitatori la târgul de carte.  

Standul Editurii CECCAR a fost amenajat si dotat cu toate publicaţiile editurii, evidenţiindu-se Manualul 

de Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sector Public, IFRS 2013, Contabilitatea financiară şi de 

gestiune, precum şi colecţia de standardele profesionale nr. 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37 şi nr. 40, colecţia de 

ghiduri profesionale elaborate de C.E.C.C.A.R . 

Totodată, au fost distribuite gratuit 

Cataloagele şi ofertele de carte 2015, 

Revista C.E.C.C.A.R. – nr. 2 – februarie 

2015, tuturor celor interesaţi şi nu numai, 

precum şi catalogul dedicat atât 

stagiarilor, cât şi viitorilor stagiari. 

Vizitatorilor standului li s-au oferit toate 

informaţiile solicitate, referitoare la 

conţinutul cărților editate de CECCAR, 

referitoare la noutăţile editoriale, 

modalităţile de abonare la revistă, 

informaţii cu privire la examenele, 

tematicile şi bibliografiile necesare pentru 

pregătirea accesului la profesie şi 

examenului de aptitudini. Totodată, au fost informaţi asupra faptului că publicaţiile pot fi achiziţionate şi după 

închiderea târgului de  la sediul filialei CECCAR BRAŞOV. 

Cititori de toate vârstele şi de profesii economice, şi nu numai s-au declarat încântaţi de modul de 

prezentare al standului editurii noastre, de echipa filialei C.E.C.C.A.R. Braşov şi de publicaţiile acesteia, 

interesul pentru noutăţile editoriale fiind apreciat de cititori.  



Martie,   Nr. 03/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

25                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

La finalul târgului, organizatorii au înmânat o Diplomă de Participare 

Editurii CECCAR pentru prezenţa cu succes la manifestări. 

În data de 30 martie 2015, Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat 

în sala de curs a filialei “Emanuel Ioan Nechifor” o întâlnire cu U.N.P.I.R., 

pe tema “Noi soluţii posibile pentru evitarea insolvenţei”. 

Din partea U.N.P.I.R. a participat doamna vicepreşedinte U.N.P.I.R. 

Viorica Munteanu, iar din partea filialei directorul executiv şi 

vicepreşedintele filialei, alături de 29 membri. 

A fost dezbătută, pe larg, Legea 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, iar experţii contabili au fost sfătuiţi 

să-şi îndrume clienţii aflaţi în dificultate spre noile soluţii posibile pentru 

evitarea insolvenţei, respectiv mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv, 

întrucât niciuna dintre aceste proceduri de prevenţie nu presupune stigmatul 

insovenţei.  

Concordatul preventiv presupune un termen mai lung de soluţionare 

a datoriilor şi o înţelegere amiabilă cu creditorii. Este o procedură puţin 

judiciarizată şi parţial confidenţială. Mandatul ad-hoc este o procedură 

extrajudiciară şi confidenţială.  

Aceste proceduri de prevenire a insolvenţei au fost  prezentate pe larg, subliniind-se faptul că acestea 

dau o şansă atât debitorilor, cât şi creditorilor de a nu se mai ajunge la insolvenţă, oferindu-le întreprinzătorilor 

posibilitatea de a convinge statul, creditorii şi salariaţii să fie solidari cu managerul în eforturile acestuia pentru 

salvarea întreprinderii, iar experţii contabili cunoscând aceste măsuri pot orienta clienţii în rezolvarea 

problemelor pe această cale. 

 S-a punctat faptul că noua lege a insolvenţei încurajează debitorii de bună-credinţă şi redresarea 

afacerilor cu adevărat viabile.  

Au urmat dezbateri pe marginea reglementărilor prezentate cu exemplificări pentru o mai bună înţelegere 

şi aplicare de către membri. Tema s-a dovedit a fi de real interes pentru profesioniştii contabili, fapt evidenţiat 

prin numărul mare de întrebări adresate reprezentantului U.N.P.I.R. 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. 

După desfășurarea întâlnirii, mesajul membrilor prezenţi a fost de a continua organizarea unor astfel de 

acțiuni și în viitor, cu periodicitate.  

 

FILIALA CECCAR BUCUREŞTI 
 

Luna martie, marcată de ceremonia de  

depunere a jurământului 

Bucurie și emoții pentru absolvenții Examenului de aptitudini 

   

Cu siguranță cel mai important eveniment al lunii martie l-a reprezentat ceremonia de depunere a 

jurământului față de țară și față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a 

absolvenților examenului de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, 
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sesiunea noiembrie 2014. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, purtând robă și tocă și privind cu încredere spre 

viitor, aceștia au rostit jurământul în cadrul ceremoniei organizate de filiala București în data de 5 martie a.c.  

Evenimentul, găzduit de filială în incinta Amfiteatrului ”Prof. univ. dr. Marin Toma”, s-a bucurat de 

invitați de seamă, printre care vicepreședinții filialei, Constantin Obreja și Andrei Aurel, președintele Comisiei 

de disciplină, Ilie Ivorschi și Florin Dobre, secretar general IFA România. Din partea Fundației Măreție și Talent 

a participat la eveniment Larisa Vlăsceanu, alături de managerul de proiect al Clubului Tinerilor Experți 

Contabili din România, Andrei Badiu – membru al Consiliului Superior al CECCAR. Aceștia, împreună cu 

reprezentații unor firme de top membre ale CECCAR și cu Raicu Radu, membru de onoare expert contabil, le-

au urat felicitările cuvenite și bun-venit în familia CECCAR proaspeților absolvenți ai Examenului de aptitudini, 

vorbindu-le despre însemnătatea apartenenței lor la organismul profesional, unul dintre cele mai importante 

organizații profesionale din România, cu deosebit renume la nivel național, dar și internațional. 

 Președintele filialei București, lect. 

univ. dr. Florentin Caloian a adresat felicitări 

tuturor absolvenților și succes în carieră: ”Vă 

felicit pentru reușita dumneavoastră în 

procesul dobândirii calității de expert 

contabil și, totodată, vă doresc succes, reușite 

în viitorul profesional, în cariera pe care, cu 

siguranță, fiecare și-a dorit-o a fi una 

fructuoasă.” 

 Frumoasele cuvinte adresate noilor 

membri ai familiei profesioniștilor contabili și 

ai vieții economice din România, cu scopul de 

a-i încuraja și de a-i ajuta să conștintizeze 

performanța și realul succes dobândit în urma 

promovării examenului de expert 

contabil/contabil autorizat, au fost primite cu 

interes și cu aplauze de tinerii profesioniști contabili. 

 Directorul executiv al filialei a ținut de asemenea să îi felicite pe cei prezenți pentru rezultatele obținute, 

încurajându-i să ia parte la evenimentele organizate de filială și să se implice activ în dezvoltarea profesiei 

contabile, solicitând ajutorul Corpului ori de câte ori este necesar. 

 Totodată, directorul executiv al filialei, ec. Elena Boban, împreună cu președintele, lect. univ. dr. 

Florentin Caloian au înmânat premii absolvenților care au obținut cele mai bune rezultate la examenul de 

aptitudini, sesiunea noiembrie 2014.  

 Toți cei premiați au primit din partea 

conducerii filialei CECCAR București 

diplome și trofee inscripționate cu numele 

și anul absolvirii examenului. 

 Aceste momente unice din cariera 

profesională a noilor membri ai Corpului 

au fost trăite la intensitate maximă, 

emoțiile fiind prezente nu numai în rândul 

absolvenților, ci și pe chipurile invitaților. 

 Conducătorii unor firme membre ale 

CECCAR prezenți la eveniment, cu mulți 

ani de experiență în profesia contabilă, 

unii dintre aceștia fiind membri încă din 

anii `90, au împărtășit din vasta 

experiență acumulată în decursul anilor și 
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le-au reamintit tinerilor profesioniști contabili rolul extrem de important pe care îl vor avea de-acum înainte în 

viața economică a țării noastre. 

 Reprezentanții Fundației Măreție și Talent și ai Clubului Tinerilor Experți Contabili din România i-au 

încurajat pe noii experți contabili și contabili autorizați să se implice în acțiunile acestor organizații, care au ca 

scop promovarea profesiei contabile în rândul tinerilor, dezvoltarea profesională continuă a tinerilor profesioniști 

contabili în primii ani ai carierei lor și susținerea continuă a valorilor naționale. 

 Într-o atmosferă de sărbătoare, noii membri ai Corpului au rostit, vădit emoționați, jurământul față de 

țară și față de Corpul Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din 

România: ”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 încheierea ceremoniei, noii membri ai Corpului au ciocnit cupe cu șampanie cu toți cei prezenți la 

eveniment. 

 

Studenți și elevi în vizită de studiu la CECCAR București 

 În data de 5 martie, sediul filialei CECCAR București a fost gazda uneia dintre vizitele tematice de studiu 

din cadrul proiectelor „Carieră de succes în audit și contabilitate” și „Primii pași spre o carieră de succes în audit 

și contabilitate”, proiecte cofinanțate din 

Fondul Social European prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, implementate 

de firma membră CECCAR - Arexim Audit, 

în parteneriat cu Universitatea din București, 

respectiv Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” din București.  

 În cadrul vizitei de lucru, elevii și 

studenții au intrat în contact direct cu 

reprezentanți ai Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din 

România (CECCAR), Filiala București. În 

acest fel, participanţii şi-au putut clarifica 

aspecte privitoare la viitoarele lor acţiuni în 

drumul spre o carieră de profesionist 

contabil.   
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 La activitate au participat atât elevi ai Colegiului Economic Madgearu, cât și studenți din cadrul profilului 

economic de la Universitatea din București – Facultatea de Administrație și Afaceri, Academia de Studii 

Economice din București, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir și Universitatea Ecologică. 

 Președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian a luat parte la eveniment, alături de managerul de 

proiect, Alexandru Paru și decanul 

Facultății de Administrație și Afaceri 

din cadrul Universității din București, 

conf. univ. dr. Răzvan Papuc. 

 Temele abordate pe parcursul vizitei 

au fost: 

- Aspecte generale despre 

Profesia de Expert Contabil și Contabil 

Autorizat; 

- Rolul Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din 

România în reglementarea și 

gestionarea câmpului profesional; 

- Trasee și rute profesionale 

pentru tinerii absolvenți de studii 

economice pentru dezvoltarea unei 

cariere de expert contabil sau contabil 

autorizat; 

- Deontologie profesională; 

- Îndrumarea studenților în ceea ce privește legislația specifică profesionistului contabil prin prezentarea 

principalelor standarde emise de CECCAR; 

- Prezentarea principalelor activități care pot fi prestate de experții contabili și contabilii autorizați; 

- Sesiune de întrebări și răspunsuri, prin care studenții şi elevii și-au putut clarifica aspecte punctuale. 

 CECCAR Filiala București și-au manifestat interesul de a oferi suport studenților şi a elevilor pentru 

ghidarea acestora în accesul la profesia de expert contabil sau contabil autorizat. 

 

Delegație a CECCAR, prezentă în cadrul celei de-a doua ediții a Conferinței Naționale ”Politica fiscală a 

României și impactul ei asupra dezvoltării societății românești” 

 

 Directorul executiv al 

filialei CECCAR București, ec. 

Elena Boban, împreună cu asist. 

univ. dr. Florin Dobre, secretar 

general IFA România au fost 

prezenți în cadrul Conferinței 

Naționale ”Politica fiscală a 

României și impactul ei asupra 

dezvoltării societății românești”, 

ce s-a desfășurat în perioada 25-27 

martie 2015. Conferința, 

organizată de Universitatea 

Creștină ”Dimitrie Cantemir” 
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București, în colaborare cu Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” 

și Centrul de Cercetări Financiare și Monetare ”Victor Slăvescu” s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă, 

precum vicepreședintele Senatului, Eugen Nicolăescu, dr. Elena Iordache, Director General Adjunct, Direcția 

Legislație Cod Fiscal, Ministerul de Finanțe.  

 În deschiderea conferinței, directorul executiv al filialei CECCAR București a luat cuvântul, urând 

sincere felicitări organizatorilor și mulțumind, totodată, pentru ocazia de a se alătura importantului eveniment. 

De asemenea, în cadrul alocuțiunii, domnia sa a adresat celor prezenți o invitație deschisă la evenimentele 

organizate de filială, făcând referire și la strategia CECCAR pe perioada 2016-2021. 

 În economia conferinței un loc important l-a ocupat spațiul prezentării realizate de asist. univ. dr. Florin 

Dobre, care a dezbătut, împreună cu invitații, tema ”Deductibilitatea TVA – dificultăți și provocări”. 

  

Pregătirea profesională a membrilor 

 

 În decursul lunii martie, filiala CECCAR București a desfășurat cursurile “Audit financiar şi certificare 

şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile“, în zilele de 26 și 27, susţinut de Director General C.E.C.C.A.R. 

Ec. Daniela Vulcan şi Lect. univ. dr. Caloian Florentin, respectiv ”Standarde Internaţionale de Raportare 

Financiară”, susţinut de Lect. univ. dr. Caloian Florentin, în perioada 4-5 martie.  Cursurile fac parte din 

Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă și au ca scop pregătirea profesională continuă a 

membrilor la nivel înalt.  

 De asemenea, au fost organizate, în aceeași lună, 3 întâlniri profesionale gratuite în cadrul cărora membrii 

au putut dezbate, împreună cu moderatorii, teme de real interes ce privesc profesia contabilă. Tema primei 

întâlniri profesionale gratuite organizate de filiala CECCAR București, în data de 11 martie, a fost ”Expertiza 

contabilă, judiciară și extrajudiciară” – susținută de vicepreședintele filialei, Andrei Aurel. În data de 19 martie, 

membrii filialei au putut lua parte la întâlnirea gratuită ce a avut ca temă ”Proceduri privind auditul de calitateîn 

domeniul serviciilor contabileși expertizelor contabile judiciare”, moderată de Cornea Ion, auditor de calitate 

filiala București. Președintele filialei CECCAR București, lect. univ. dr. Florentin Caloian a reluat seria 

dezbaterilor pe baza OMFP 1802/2014, susținând în data de 25 martie întâlnirea profesională cu membrii filialei 

ce a avut ca subiect ”OMFP 1802/2014 – Tratamente și politici contabile privind provizioane”. 

 Pe tot parcursul lunii martie filiala CECCAR București a acordat o deosebită atenție relației cu membrii 

săi, oferind acestora suport continuu atât la sediul filialei, cât și prin intermediul e-mail-ului, prin numeroase 

comunicări. 

 

FILIALA CECCAR CĂLĂRAȘI 
 

La data de 19 martie 2015 a avut loc întrunirea membrilor Comisiei de dialog social în sala Prefecturii judeţului 

Călăraşi, la care au participat: 

- George Iacob – prefectul judeţului Călăraşi; 

- reprezentanţi ai Serviciilor Publice Deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe specializate ale 

administraţiei:  

 A.P.I.A. Călăraşi 

 A.J.O.F.M. Călăraşi  

 Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

 Direcţia de Sănătate Publică 

 A.J.F.P. Călăraşi 

 Casa Judeţeană de Pensii Călăraşi 

 Direcţia pentru Agricultură a judeţului Călăraşi 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi 



Martie,   Nr. 03/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

30                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 I.T.M. Călăraşi 

 C.N.S.L.R. Frăţia Filiala Călăraşi 

 Confederaţia Sindicală Naţională Meridian Filiala Călăraşi 

 U.G.I.R. Filiala Călăraşi 

 Consiliul Naţional al I.M.M. Filiala Călăraşi  

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi 

 Consiliul Naţional al Patronatului Român Filiala Călăraşi 

Din partea CECCAR Filiala Călăraşi ca membru supleant – asistă pentru U.G.I.R. Filiala Călăraşi, conform 

protocol – dl. director executiv Coman George. 

Ordinea de zi a cuprins:  

1) Situaţia socio-economică a judeţului Călăraşi în anul 2014 comparativ cu anul 2013; 

2) Agricultura judeţeană: posibilitatea subvenţionării, ameninţări şi perspective. Atragerea fondurilor europene – 

şanse rapide de relansare; 

3) Diverse.  

Tema de la punctul 2) a fost propusă de dl. director executiv Coman George, în colaborare cu U.G.I.R. 

 Legat de această temă la punctul diverse, director executiv Coman George a propus şi: „Colaborarea cu experţii 

contabili pentru lucrări de calitate”, făcând referire la programul nostru de activitate din fiecare zi, cu accent pe pregătirea 

noastră profesională în toate domeniile faţă de alţi economişti din judeţ. 

 În final, dl. director executiv Coman George a înmânat tuturor participanţilor broşura C.E.C.C.A.R, ediția 2014. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 
 

1. ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  

 

În data de 10 martie 2015 în sala de şedinţă 

al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu 

ocazia căreia au fost prelucrate 10 acte legislative 

apărute în perioada 11 februarie 2015 – 09 martie 

2015.   

Un accent deosebit s-a acordat Ordinului 

ANAF nr. 112/2015, publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 40 din 16 ianuarie 2015, prin care s-a 

aprobat un nou formular fiscal, care trebuie utilizat 

de către contribuabili din 1 februarie 2015 pentru 

firmele care solicită înregistrarea în scopuri de 

TVA. S-a efectuat o demonstraţie practică pentru 

completarea formularului 088 cu ajutorul 

programului informatic de asistență pus la 

dispoziție de ANAF. 
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2. CURS „ACCESAREA, UTILIZAREA, CONTROLUL ŞI RECUPERAREA FONDURILOR EUROPENE” 

 

În luna martie a fost organizat un curs în 

cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Profesională Continuă, respectiv “Accesarea, 

utilizarea, recuperarea fondurilor europene” – 

lector expert contabil  Crenguţa Bodoc. La acest 

curs au participat un nr. de 108 profesionişti, 

membri ai Corpului.  

Din fişele de evaluare se constată interesul crescut 

al practicanților pentru această disciplină, motivat 

de importanţa aprofundărilor noţiunilor în materie, 

precum şi aprecierile pozitive referitoare la modul 

de prezentare şi structurare a cursului. Studiile de 

caz prezentate de către lector au fost pe înţelesul 

tuturor şi foarte utile în practică. Cursul a abordat o 

tematică de larg interes din perspectiva activităţii 

viitoare desfăşurate de experţii contabili. 
 

 

3. SEMINAR CU STAGIARII FILIALEI  

 

În ziua de 31 martie la sediul Filialei Covasna a fost organizat un seminar cu stagiarii. La această întâlnire 

au fost prezenţi 6 experţi contabili care au participat la Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii finanţat de 

fonduri europene în Austria şi un nr. de 12 stagiari. 

Participanţii au împărtăşit stagiarilor 

experienţa acumulată în cele 14 zile de studii şi 

întâlniri cu profesioniştii din domeniul financiar-

contabil, inclusiv specialişti în fiscalitate. 

În luările de cuvânt participanţii au 

prezentat particularităţi şi studii de caz din 

contabilitatea anglo-saxonă, respectiv din 

domeniul fiscal; transferul de metode şi practici 

inovative în domeniul financiar-contabil; 

prezentarea clusterelor din regiunea Austriei de 

Sus; organizarea societăţilor de contabilitate; 

organizarea profesiei prin intermediul a 2 camere 

(Camera Consultanţilor Fiscali, respectiv Camera 

Contabililor Autorizaţi); sistemul fiscal din 

Austria. 

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, cele 

mai multe întrebări au fost puse din domeniul organizării profesiei, programe de contabilitate folosite, relaţiile 

societăţilor de contabilitate cu clienţii şi organele de control, în special relaţiile cu fiscul. 

La sfârșit s-a concluzionat schimbarea viziunii profesionistului contabil de câştigare a încrederii 

clientului, astfel încât acesta să aibă siguranţă din momentul în care pornește o afacere, iar scopul profesionistului 

fiind succesul clientului.   
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FILIALA CECCAR DOLJ 
În baza Protocolului de colaborare 

încheiat pe data de 4.07.2011 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. 

Târgul a fost organizat în două 

rânduri de Camera de Comerţ şi Industrie 

Dolj la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, în perioada 4-8 martie, respectiv 1-5 aprilie a.c. 

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. 

 

Seminar fiscalitate 

 

În conformitate cu 

prevederile Protocolului de 

colaborare încheiat între Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România - 

C.E.C.C.A.R. şi Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice 

Dolj, la iniţiativa filialei 
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C.E.C.C.A.R. Dolj, joi, 12 martie 2015, ora 

14.00 s-a organizat în sala de curs a 

C.E.C.C.A.R. din Craiova un seminar pe 

teme profesionale. 

        Cu ocazia acestei acţiuni, domnul 

Ghencea Viorel, specialist în cadrul 

serviciului asistenţă contribuabili din cadrul 

organului fiscal, a prezentat notăţi 

legislative cu caracter fiscal din Codul 

fiscal şi Codul de procedură fiscală, precum 

şi din domeniul financiar-contabil şi a 

răspuns la întrebările adresate de 

participanţi.  

  Seminarul s-a desfăşurat în mod interactiv, având atât rol de informare, cât şi de soluţionare a diferitelor 

aspecte tehnice şi legislative care necesită unele clarificări, pe care participanţii au fost invitaţi să le expună. 

 La seminar au fost prezente circa 90 persoane: experţi contabili, stagiari, profesionişti contabili şi 

administatori din cadrul societăţilor comerciale.  

În baza art. 1.2 şi 1.3 din Protocolul de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011 între C.E.C.C.A.R. şi 

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj, au fost invitaţi să participe la acţiunea organizată de filială şi membrii 

acestei organizaţii. 

Domnul director executiv al filialei CECCAR Dolj, Lascu Florin, a mulţumit şi a evidenţiat şi cu această 

ocazie colaborarea fructuoasă cu Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dolj, care s-a concretizat prin: 

1. încheierea unui acord referitor la depunerea situaţiilor financiare de la 31.12.2013; 

2.  încheierea unui acord referitor la depunerea raportărilor contabile de la 30.06.2014; 

3. aplicarea de sancţiuni societăţilor comerciale care nu au respectat prevederile legale cu privire la 

organizarea contabilităţii.  

    Seminarul a fost bine apreciat de către participanţi, care au participat activ la desfăşurarea acestuia. 

    Considerăm că şi acest seminar a constituit un prilej de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale a stagiarilor 

şi membrilor filialei. 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 
 

În data de 15.03.2015 a avut loc 

seminarul cu tema OMFP 1802/2014, susținut 

de lector Adriana Popa. Au fost prezentate 

Reglementările contabile aplicabile începând cu 

1 ianuarie 2015, dar și alte modificări ale Legii 

Contabilităţii.  

Din subiectele discutate amintim: 

- Aplicarea noilor reglementări contabile 

- Categorii de entități raportoare 

- Scutiri pentru microentități 

- Modificarea politicilor contabile 

- Exemple noi de evenimente ulterioare 

care conduc la ajustarea situaţiilor 

financiare 
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- Imobilizări necorporale – recunoaștere 

- Tratamentul cheltuielor legate de achiziţia unei afaceri 

- Contractele de clienţi transferate între entităţi cu titlu oneros 

- Imobilizări în curs de execuție 

- Durata de amortizare 

- Avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale 

- Imobilizările corporale 

- Investiții imobiliare 

La întâlnirea organizată la sediul filialei CECCAR Giurgiu cu membrii GEJ, în data de 19.03.2015, au 

fost aduse la cunoştinţa celor prezenţi aspectele discutate cu ocazia unor întâlniri pe care preşedintele filialei 

Mitrea Mariana le-a avut cu beneficiarii de expertize contabile judiciare. 

În data de 31.03.2015, la sediul filialei CECCAR Giurgiu a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a 

lunii martie 2015 unde au fost prezentate noutăţile legislative apărute. 

 

FILIALA CECCAR IALOMIȚA 

În data de 03 martie la Slobozia s-a desfășurat acțiunea cu tema ”Accesarea proiectelor europene în 

domeniul agriculturii - la zi ” la care au participat în calitate de invitați dl. Drogeanu Nicolae – Director al 

Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, alături de reprezentanți ai Asociatiei cultivatorilor de 

cereale și plante tehnice,  membrii filialei Ialomița ai CECCAR și UGIR. Au dat curs invitației alături de membri, 

oameni de afaceri și consultanții care se ocupă de scrierea acestor tipuri de proiecte. 

 

    Obiectivul întâlnirii l-a constituit cunoașterea principalelor coordonate ale punerii în aplicare a Strategiei 

Europa 2020 în domeniul agriculturii, un domeniu care este esențial pentru județul nostru.  

       Punctele aflate pe ordinea de zi a acestei întâlniri de lucru au fost:  

1. Punerea în aplicare a politicilor europene pentru dezvoltarea sectorului agricol confom Strategiei 

Europa 2020; 

2. Programele AFIR de sprijinire a sectorului agricol local; 

3. Implicațiile modificărilor survenite prin reorganizarea Agenţiei  de Plăți pentru Dezvoltare 

Rurală și Pescuit ( APDRP) în Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) înfiinţată 

prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014. 

   În data de 12 martie, în sala de consiliu a filialei Ialomița s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu tema 

“Codul Muncii – la zi ”. Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat următoarele puncte: implicațiile noilor modificări 

ale Codului Muncii asupra desfășurării relațiilor  de muncă dintre angajați și angajatori, măsuri comune de 

punere în aplicare a protocolului de colaborarea existent,  comportamentul deontologic al membrilor CECCAR  
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în relația cu ITM Ialomița. În calitate de reprezentant al ITM Ialomița a participat la această întâlnire dna. State 

Aurelia - șef serviciu evidența muncii. Împreună cu membrii consiliului au fost dezbătute principalele modificări 

ale Codului Muncii și implicațiile acestora asupra agenților economici.  
 

 

În data de  26 martie  în sala de consiliu a filialei Ialomița s-a desfășurat o întâlnire de lucru la care au 

participat în calitate de invitați: dl. Mocanu Gheorghe -  Trezorier Șef al Trezoreriei Ialomița și dl. Costea Paul 

- Șef serviciu buget. Scopul întâlnirii l-a constituit conlucrarea cu această instituție în ceea ce privește verificarea 

calității persoanelor care prestează servicii de contabilitate pentru instituțiile publice.  
 

 

  În data de 26 martie în sala de cursuri a filialei s-a desfășurat seminarul cu tema ”Actualități în modul 

de raportare către Direcția de Statistică Județeană”, la care au participat, în calitate de invitați, dl. Pirpiliu Marius 

– director executiv, dna. Boroș Mihaela – șef serviciu și dl. Paraschiv Dan – inspector.  

    În cadrul seminarului conducerea Direcției Județene de Statistică a prezentat participanților informații 

atât pe suport hârtie, cât și informatic cu privire la utilitatea accesării gratuite a bazei de date ”TEMPO - on line”, 

bază de date ce oferă informații cu privire la indicatorii calculați la nivel național și ai județului, indicatori extrem 

de necesari mediului de afaceri pentru  o corectă dimensionare a investițiilor.  
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   În data de 30 martie la filiala Ialomița s-a desfășurat 

o întâlnire de lucru la care a fost invitat să participe dl. Bratu 

Constantin, director al Oficiului Registrului Comerțului 

Ialomița. Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat aspecte 

precum: modul de evoluție al numărului societăților înscrise 

și radiate în anul 2014, situația expertizelor extrajudiciare 

depuse la ORC Ialomița în anul 2014, situația cenzorilor aflați 

în evidențele ORC Ialomița în anul 2014, înscrierea 

societăților comerciale cu obiect de activitate 6920 fără avizul 

filialei, aspecte privind respectarea deontologiei profesionale 

de către membrii filialei în relația cu ORC 

             

FILIALA MARAMUREȘ 
 

Dezvoltarea învățământului profesional prin implicarea activă  

a operatorilor economici maramureșeni 

 

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Maramureș și Camera de Comerț și Industrie Maramureș au organizat în data de 17.03.2015, începând cu ora 

11.00, la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș din Baia Mare, dezbaterea cu tema: “Dezvoltarea 

învățământului profesional prin implicarea activă a operatorilor economici maramureșeni”. 

 

 
ROMÂNIA 

      
 
 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL MARAMUREŞ 

 

 
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA 

FORȚEI DE MUNCĂ MARAMUREȘ 

 
CAMERA DE COMERȚ ȘI 
INDUSTRIE MARAMUREȘ 

 

Evenimentul s-a desfășurat sub înaltul patronaj al Instituției Prefectului Maramureș și a urmărit 

identificarea mijloacelor de implicare și susținere a învățământului profesional de către mediul de afaceri 

maramureșean. 

În cadrul întâlnirii a fost prezentată structura actuală a învățământului profesional din județul Maramureș 

și au avut loc dezbateri între factorii responsabili cu formarea și ocuparea forței de muncă.  
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La acest eveniment au participat: Rohian Anton – Prefect, Marcaș Gheorghe – Președintele Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș, Oșanu Oana – Director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Maramureș, Prof. Ana Lucreţia Maria Moldovan – Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Maramureş și agenți economici din județul Maramureș. 

Filiala CECCAR Maramureș a fost prezenă la această manifestare prin președintele acesteia, conf. univ. 

dr. Cucoșel Constantin.  

 

Alte acţiuni desfăşurate în luna martie 2015 

- Participarea în data de 20 martie 2015 la lucrările Conferinţei Naţionale CECCAR, eveniment 

ce a avut loc la Rin Grand Hotel Bucureşti, Sala Bucureşti. 

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

personale. 

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

autorizat.  

- Conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei Maramureş din data de 30.03.2015, ocazie 

cu care s-a desemnat comisia de validare a candidaturilor la funcția de președinte a filialei 

Maramureș; au fost informați membrii consiliului care nu au participat la Conferința Națională 

cu privire la problemele dezbătute, s-a analizat situația membrilor persoane fizice și juridice care 

nu și-au achitat cotizațiile aferente anului 2014 cu propunerea și luarea de măsuri împotriva 

acestora. 

- Organizarea activităţii de stagiu în sistem colectiv şi elaborarea setului de aplicaţii pe ani de 

stagiu. 

 

 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 

  
În data de 16.03.2015 am 

transmis membrilor filialei 

noastre, prin e-mail, mesajul 

“Noutăți legislative”, care a 

cuprins un număr de 13 acte 

normative, publicate în 

Monitorul Oficial în perioada 

27.01.2015-03.03.2015. Cele 

mai importante modificări au 

vizat:  

 actualizarea 

cuantumului indemnizaţiei 

zilnice de delegare şi 

detaşare, de la 13 lei la 17 lei; 
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 modificarea termenului maxim de comunicare a unui proces verbal de constatare și sancționare a 

contravențiilor, de la o lună la două luni, de la aplicarea sancțiunii; 

 aprobarea reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă; 

 În data de 26 martie 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 Mehedinți, 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: 

 O.M.F. 256/3331/2015, 

pentru modificarea şi completarea 

Normelor privind deducerile pentru 

cheltuielile de cercetare-dezvoltare la 

determinarea profitului impozabil, aprobate 

prin Ordinul ministrului finanţelor publice 

şi al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 

2.086/4.504/2010; 

 O.M.F. 632/2015, 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"; 

 O.M.F. 218/2015, 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.  

 De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost abordată problematica privind calcularea și înregistrarea 

impozitului pe profit în anul 2015, fiind dezbătute și probleme ca: 

 - implicațiile fiscale ale deținerii unor mijloace fixe, amortizate complet, cărora o comisie de evaluare 

le-a stabilit o nouă durată de utilizare și o nouă valoare fiscală; 

 - posibilitatea și modul de înregistrare în contabilitate, ca venituri, a sumelor lăsate la dispoziția entității 

de către asociați/acționari, regăsite în creditul contului contului 455 „Asociați conturi curente”. 

 S-a analizat și cadrul legislativ stipulat în Legea 12/1990 republicată, privind protejarea populaţiei 

împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, referitor la aprovizionarea de mărfuri 

sau produse în scop de revânzare, de la unităţile de desfacere cu amănuntul, fiind desprinsă concluzia că art. 1 

lit. g), care interzicea acest lucru, a fost abrogat prin Decizia Curții Constituționale nr.498/10.05.2012. 

          În data de 27.03.2015, în sala de curs ”Virgil Cărbunescu” a filialei a avut loc pregătirea deontologică a 

stagiarilor, curs susținut de către directorul executiv al filialei, doamna Monica Moț. 

În data de 28.03.2015 a avul loc, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, seminarul de Fiscalitate, 

susținut de către domnul Dobre Florin, lector în cadrul A.S.E. București, doctor în economie și secretar general 

al International Fiscal Association (Asociația Internațională de Fiscalitate) - Filiala România. La această 

întrunire au participat 45 de persoane, atât membri ai filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, cât și alți profesioniști 

contabili interesați. 
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Seminarul a fost abordat pe două tematici, 

respectiv: 
- taxa pe valoarea adăugată; 

- implementarea prevederilor 

O.M.F. 1802/2014. 

Din punct de vedere al taxei pe 

valoarea adăugată au fost avute în vedere 

obiective ca: principiile generale ale 

deductibilității TVA, condițiile formale 

pentru exercitarea dreptului de deducere, 

persoanele cu regim mixt, mecanismul 

taxării inverse, mecanismele de ajustare a 

TVA. 

Cu privire la implementarea și 

aplicarea prevederilor O.M.F. 1802/2014 au 

fost abordate: categoriile de entități 

raportoare, auditul situațiilor financiare, modificarea politicilor contabile, recunoașterea și reevaluarea 

imobilizărilor, reducerile comerciale primite ulterior facturării, alte modificări introduse prin O.M.F. 1802/2014. 

Din discuțiile și evaluările participanților a reieșit faptul că seminarul s-a bucurat de aprecierea unanimă 

a auditoriului, având în vedere pregătirea deosebită a lectorului, ce a permis abordarea  problemelor de actualitate 

cu care se confruntă profesionistul contabil în domeniul contabil și fiscal.  

De asemenea, au fost apreciate cazurile prezentate de lector din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, cu privire la condițiile formale pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA. 
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FILIALA CECCAR MUREȘ 
 

Filiala Mureș a invitat membrii experţi contabili şi contabili autorizati din judeţ la Prima ediţie a „Balului 

Mărţişorului” . Acest eveniment a avut loc în data de 06 martie 2015, începând cu ora 18.00,  la Restaurantul 

Hotelului Grand din Tg. Mureș. 

La această petrecere au participat 81 de membri experţi contabili și contabili autorizaţi, împreună cu 

membrii familiei, prieteni, colaboratori, salariaţi. A fost o seară minunată, de neuitat, petrecută împreună cu 

colegele, colegii, prietenii şi colaboratorii, cu amintiri plăcute rămase în sufletul participanților și în memoria 

aparatelor de fotografiat. 

-  Activitatea principală a filialei în luna martie a constat în încasarea cotizaţiilor variabile şi cotizaţiilor 

fixe restante și aferente anului 2015, au fost preluate de la membri Rapoarte anuale de activitate și introduse în 

programul Evidexpert, au fost acordate vize de exercitare a profesiei membrilor care au îndeplinit condiţiile 

impuse de norma CECCCAR și eliberate Autorizații de exercitare a profesiei și preschimbate parafele anuale.  

- S-au făcut demersuri organizatorice în vederea deplasării și participării delegației filialei CECCAR 

Mureș la Conferința Națională CECCAR din 20 martie 2015, la București.  

Referitor la îmbunătăţirea relaţiilor filialei cu instituţiile publice din judeţ, în luna martie  putem 

menţiona:  

- AJFP Mureș – în data de 10 şi 17 martie 2015 întâlnire președinte filială 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. 

- În zilele de 13, 14 martie 2015 am organizat cursul de "Control de gestiune-contabilitatea de gestiune" 

cu durata de 15 ore și „Doctrină și deontologie profesională” cu durata de 5 ore, care s-a desfășurat în locația: 

Universitatea Petru Maior - Facultatea Științe Economice Administrative și Juridice  din Livezeni, în sala C14. 

La susținerea cursului alături de directorul executiv al filialei a participat și lectorul invitat dna conf. univ. dr. 

Mutiu Alexandra de la U.B.B. Cluj. La acest curs au participat 170 de membri. 

-  În zilele de 27, 28, 29 martie 2015 am organizat cursul de "Audit și certificare" cu durata de 15 ore și 

„Doctrina și deontologia profesională” cu durata de 5 ore, care s-a desfășurat în sala Victor Jinga din sediul 

filialei. La susținerea cursului alături de directorul executiv al filialei a participat lectorul invitat dna lector univ. 

dr. Bota Avram Cristina de la U.B.B. 

Cluj. La acest curs au participat 189 de 

me 

- Întâlnirea lunară cu membrii a 

avut loc în data de 31 martie 2015, orele 

14.00,  în cadrul căreia s-a organizat o 

„Masă rotundă”  la care invitat a fost dna 

FELICIA POP - Șef 

Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Mureș. 

 Această întâlnire cu membrii s-a 

desfășurat în AULA Universității Petru 

Maior din Tg Mureș, la care au 

participat 156 de membri. Eventualele 

întrebări formulate de membri puteau fi 

transmise în prealabil la filială, până la 
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data de 30 martie 2015, la care  răspundea dna 

Pop Felicia din partea AJFP Mureș. 

Moderator: președintele filialei Buculeu 

Danila.  

- Demersuri organizatorice efectuate 

pentru participarea filialei la Târgul de carte, 

în perioada 8-9 aprilie 2015, în Promenada 

Mall, mediatizarea Târgului de carte și 

invitația membrilor la vizitarea standului de 

cărți cu publicațiile editurii CECCAR. 

- S-au transmis adrese de atenționare 

la membrii filialei cu privire la termenul de  

31.03.2015, termen limită de achitare 

integrală a cotizațiilor profesionale și 

obținerea vizei de exercitare a profesiei pe 

anul 2015. Termen de elaborare a listei 

membrilor filialei care au obținut viza de 

exercitare a profesiei în vederea publicării Tabloului Corpului în Monitorul Oficial al României – modalitatea 

prin care se realizează publicitatea membrilor. 

- Comunicarea permanentă cu membrii s-a realizat prin poșta electronică, invitație la întâlnire lunară cu 

membrii, participare la cursuri și transmiterea: buletinelor de actualitate internațională, buletine cu noutăți 

legislative de la ANAF, alte materiale, informări din domeniul financiar-contabil util în activitatea zilnică a 

membrilor. 

 
 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 
   În cursul lunii martie, filiala a organizat urmãtoarele acțiuni: 

În data de 05.03, la invitația Camerei de 

Comerț și Industrie Prahova, în baza 

planului de promovare existent, filiala 

CECCAR Prahova a participat la 

Conferința Securitatea juridicã a afacerii, 

organizatã în parteneriat cu Ministerul 

Justiției. Din partea filialei au fost prezenți 

președintele, directorul executiv, auditorul 

de calitate și 16 reprezentanți ai societãților 

de profil. La manifestare au mai participat 

președintele Camerei de Comerț și 

Industrie Prahova, dl. Aurelian Gogulescu, 

dl. Liviu Stancu- secretar de stat în 

Ministerul Justiției, d-na. Silvia Cãlin 

Mihalcea – director Oficiul Național al 

Registrului Comerțului, d-na Marcela 
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Comșa-judecãtor în cadrul Ministerului Justiţiei, dl.Cornel Popa-avocat cabinet Țuca, Zbârcea și Asociații.  

Dintre temele prezentate enumerãm: Prezentarea conceptului de securitate a afacerii; Coordonatele 

noilor reglementãri în 

materia preinsolvenței și 

insolvenței; Noile Coduri, 

civil și de procedurã civilã-

soluții legislative în sprijinul 

mediului de afaceri. 

 În data de 10.03, 

președintele filialei, 

directorul executiv și 

auditorul de calitate au avut o 

întâlnire la sediul filialei cu 

d-na Zenobia Stanca-

președintele Judecãtoriei 

Ploiești și d-na Roșu Iulia-șef 

Birou local expertize. Cu 

ocazia acestei întalniri au fost 

prezentate listele GEJ și s-a 

stabilit organizarea unei mese rotunde în luna aprilie cu tema: Obiectivele expertizei contabile în dosarele penale 

vs opinie experți. S-au mai discutat probleme precum: stabilirea obiectivelor, modalitatea de sancționare a 

experților, numirea experților. 

 În data de 16.03, la sediul filialei a avut loc o masã rotundă cu tema: Reglementãri contabile aplicabile 

în anul 2015 – Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 1802/2014. La aceastã manifestare au participat 34 

membri. Auditorul de calitate a prezentat slide-uri cu toate modificãrile intervenite la OMFP 3055/2009. Pe baza 

acestora s-au purtat discuții pentru clarificarea unor aspecte. 

 În data de 23.03, directorul executiv al filialei a avut o întâlnire la Camera de Comerț și Industrie 

Prahova cu dl. Aurelian Gogulescu - președinte și d-na Alexandra Petre - director comunicare, relații cu 

publicul. 

      Cu acest prilej s-au discutat probleme precum: 

- stabilirea planului de promovare pentru anul 2015 și acțiunile noi care sã fie cuprinse în acesta; 

- materialele care trebuie sã le furnizeze filiala pentru realizarea broșurii “Prahova-poartã cãtre 

investiţiile strãine” - ediția a IV-a; 

- participarea Camerei de Comerț și Industrie la acțiunea organizatã la începutul lunii aprilie de 

filiala Prahova cu Clubul Tinerilor Experți Contabili din România; 

- organizarea în luna mai a unui seminar de lucru “Femeia, forțã în business”-adresat membrelor 

Corpului; 

- participarea filialei la evenimentul jubiliar din 4 iunie cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la 

înființarea Camerelor de Comerț și Industrie şi 25 de ani de existenţă şi activitate modernă a 

Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova. 
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 Tot în data de 23.03, directorul executiv împreunã cu auditorul de calitate au avut o întâlnire cu 

prorectorul Universitãții Petrol Gaze Ploiești, dl. prof. univ. dr. Cornel Lazãr și prodecanul Facultãții de științe 

economice, d-na conf. univ. dr. Daniela Iov, ocazie cu care s-au discutat urmãtoarele probleme: 

- Completarea și prelungirea duratei protocolului de colaborare existent din anul 2011; 

- Întocmirea dosarului pentru încheierea protocolului de colaborare cu CECCAR pentru 

echivalarea programului de masterat şi avantajele pe care le au atât facultatea, cât şi studenţii; 

- Organizarea în comun a unui simpozion cu teme economice de actualitate la care sã participe 

membri ai Corpului, studenți și cadre didactice de la Facultatea de științe economice.  

Protocolul de colaborare a fost semnat pe 26.03. 

 În perioada 20-25.03, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Prahova a fost creatã pagina de Facebook 

a filialei, urmând ca din luna aprilie sã avem un newsletter sãptãmânal. 

 

Cursuri organizate 

 

 Standarde profesionale organizat în perioada 2-6.03 cu o duratã de 20 ore. Cursul a fost susținut 

de d-na Pantazi Florentina, auditorul de calitate al filialei. Au participat 38 membri. 

 Audit financiar și elemente de doctrinã organizat în perioada 9-15.03 cu o duratã de 40 ore. 

Cursul a fost susținut de dl. Caloian Florentin și dl. Iancu Ion pentru elemente de doctrinã. Au participat 79 

membri. 

 Standarde Internaționale de Raportare Financiarã și elemente de doctrinã organizat în 

perioada 16-20.03 cu o duratã de 40 ore. Cursul a fost susținut de d-na Jianu Iulia și dl. Iancu Ion pentru elemente 

de doctrinã. Au participat 70 membri. 

 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 
    În data de 2.03.2015 directorul executiv al filialei, Grădinar Rodica a participat la Camera de Comerț Industrie 

și Agricultură Satu Mare la un seminar cu tema „Modificări de ultima oră intervenite în Codul fiscal”, a cărui 

gazdă a fost Președintele acestei instituții, în prezent deputat în Parlamentul României – dl. Ovidiu Silaghi. 

    Evenimentul a fost marcat de prezența Secretarului se stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și 

Mijlocii și Mediului de Afaceri, Narcis Cătălin Beciu, care a trecut în revistă unele modificări din proiectul 

Codului fiscal actual și a ținut să precizeze propunerea personală pe care a făcut-o la modificarea Codului de 

Procedură Fiscală - OG 92/2003 și la Procedura privind îndrumarea și asistența contribuabililor de către organele 

fiscale – Ordin nr.1338/2008, prezentată mai jos: 

Ref. Codul de Procedură Fiscală- OG 92/2003 

ART.6 

Exercitarea dreptului de apreciere 

 

 

Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

Art. 6 

Exercitarea dreptului de apreciere 
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Ref. ORDIN nr. 1.338 din 30 septembrie 2008 

 pentru aprobarea Procedurii privind îndrumarea și asistența contribuabililor de către  organele fiscale 

Formulare  Prezenta Propunere 

ART. 3 

(1)  Pentru a beneficia de asistență, 

contribuabilii se pot adresa cu cereri  

organelor  fiscale prevăzute la art. 1 alin. (2 

)lit. a), c)  sau d), după caz, în conformitate 

cu prezenta procedură. 

(2 ) Cererile care fac obiectul prezentei 

proceduri, transmise eronat de contribuabili 

direct structurilor prevăzute la art. 1 alin.( 1)  

lit. a ) sau alin.( 2)  lit. b), vor fi retransmise 

organelor fiscale subordonate acestora, în 

vederea formulării răspunsului. 

(3)  Totodată, contribuabilii vor fi înștiințați 

în mod corespunzător.   

Art.3 (1) Pentru a beneficia de asistență, contribuabilii 

se pot adresa cu cereri organelor fiscale prevăzute la art. 

1 alin.(2)  lit. a),  c) , sau d) , după caz, în conformitate 

cu prezenta procedură. 

 2) Cererile prevăzute la alin.( 1) pot fi însoțite de 

documente justificative. 

(3)  În legătură cu documentele prevăzute la alin (2), 

structurile prevăzute la art. 1 pot efectua verificări la 

fața locului strict în legătură cu documentele care au 

legătură cu cererea. 

(4) Cererile care fac obiectul prezentei proceduri, 

transmise eronat de contribuabili direct structurilor 

prevăzute la art. 1 ali. (1) lit. a) sau ali. (2) lit. b),  vor fi 

retransmise organelor fiscale subordonate acestora, în 

vederea formulării răspunsului. 

(5) Totodată , contribuabilii vor fi înștiințați în mod 

corespunzător 

 

      După art.8 se introduce un nou articol 8 cu următorul 

cuprins:  

  ”Art. 8  Punctele de vedere emise de structurile 

prevăzute la art. 1 trebuie să fie asumate și opozabile 

ANAF cât și altor organe de control, atât timp cât 

legislația în domeniul fiscal nu se modifică”  

      

 

   Prin aceste propuneri d-ul Beciu dorește ca în cazul în care un articol de lege comportă interpretări, să se aplice 

interpretarea în favoarea contribuabilului, invocând prevederea juridică: ”indubio contra fiscum”. De asemenea, 

se dorește asumarea răspunsului dat în scris de către Ministerul Finanțelor  prin birourile de Asistența 

Organul fiscal este îndreptățit să aprecieze, în 

limitele atribuțiilor și competențelor ce îi 

revin, relevanța stărilor de fapt fiscale și să 

adopte soluția admisă de lege, întemeiată pe 

constatări complete asupra tuturor 

împrejurărilor edificatoare în cauză  

Organul fiscal este îndreptățit să aprecieze, în limitele 

atribuțiilor și competențelor ce îi revin, relevanța 

stărilor de fapt fiscale și să adopte soluția admisă de 

lege, întemeiată pe constatări  complete asupra tuturor 

împrejurărilor edificatoare în cauză, respectând 

principiul interpretării legii. 

 

ART. 13 

Interpretarea legii 

 

Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie 

să respecte voința legiuitorului așa cum este 

exprimată în lege. 

Art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

ART.13 

Interpretarea legii  

 

Interpretarea  reglementărilor fiscale  se face în 

favoarea contribuabilului, cu respectarea voinței 

legiuitorului așa cum este exprimată în lege. 
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contribuabililor cu privire la prezentarea unor spețe fiscale în vederea indicării soluției de aplicat, astfel ca 

organul fiscal care vine în control să fie obligat să tină seama de acest răspuns.  

 

 
 

 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 4 martie 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 16-20 martie 2015 la sediul filialei s-a desfăşurat cursul cu tema “Evaluarea financiară a 

întreprinderii și Standarde profesionale specifice diferitelor misiuni al expertului contabil”. Lectori ai cursului 

au fost d-na dr.ec. Breban Ludovica - director executiv pentru modulul Standarde profesionale emise de Corp și 

dl. prof. univ. dr. Borlea Nicolae Sorin pentru modulul de evaluare financiară a întreprinderii. În cadrul tematicii 

cursului s-au dezbătut  în mod special Standardul profesional 40 privind controlul calității și managementul 

relațiilor cu clienții unei firme membre CECCAR și etapele care trebuie parcurse în evaluarea unei întreprinderi, 

dar și implicațiile care apar din punct de vedere contabil și fiscal. La finalul cursului toți participanții au promovat 

testul de verificare a cunoștințelor, intrând astfel în posesia certificatului de absolvire.   

În data de 12 martie 2015 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a avut loc o întâlnire de lucru pe 

tema legislației specifice entităților economice în domeniul securității și sănătății în muncă. Din partea ITM 

Sălaj a participat d-na ing. Nemeș Luminița, d-na dr. ec. Breban Ludovica – director executiv și dl.dr. ec. Tamba 

Alexandru – președinte din partea CECCAR - Filiala Sălaj. 

 În perioada 23-27 martie 2015 la sediul filialei s-a desfășurat cursul din cadrul PNDPC cu tema 

”Fiscalitate și contabilitate și control de gestiune”, având ca formator pe dl. dr. ec. Tamba Alexandru – 

președinte. Problemele care s-au dezbătut în cadrul cursului au fost cele legate de modificările fiscale apărute, 
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modul de abordare, dar și studii și aplicații practice concrete. De asemenea, s-a pus accentul și pe partea de 

contabilitate și control de gestiune prin aspecte doctrinaire, dar și practice. La finalul cursului toți participanții 

au obținut certificate de absolvire în urma promovării testului de verificare a cunoștințelor. 

În data de 02.03.2015 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: 

- Stabilirea temelor și lucrărilor profesionale, dar și a rapoartelor trimestriale a stagiarilor; 

- 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; 

- Promovarea brand-ului CECCAR în mediul de afaceri, în învățământul liceal și postliceal și nu 

numai. 

 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 

În data de 05 martie 2015, în sala de şedinţe a filialei a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor filialei, 

cu tema: ”Cazuistici din expertize contabile; Situaţii din controalele ANAF şi antifraudă; Noutăți privind casele 

electronice de marcat și a obligativității emiterii și înmânării bonului fiscal”.  

 La întrunire au participat 47 de membri, iar din partea filialei au participat domnul preşedinte Dionisie 

Marcan şi domnul auditor de calitate Filip Şerban.  
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 În zilele de 13 – 15 martie 2015, în sala de curs din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava s-a 

desfăşurat cursul de „IFRS”. 

 Prezenţa la curs a fost numeroasă, respectiv 67 experţi contabili şi 26 contabili autorizaţi, iar din partea 

filialei domnul preşedinte Dionisie Marcan. 

 Mesajul membrilor prezenți, conform Fişelor de evaluare, a fost organizarea  unor astfel de cursuri 

periodic.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârşitul cursului, participanţii au primit prin poşta electronică suportul de curs. 
 

 În data de 02 aprilie 2015, în sala de şedinţe a filialei a avut loc întâlnirea de lucru a membrilor filialei 

cu tema: ”Discuţii referitoare la Procese verbale antifraudă privind casele de marcat; Cazuistici fiscale”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au participat 56 de membri ai filialei, iar din partea filialei au participat domnul preşedinte Dionisie 

Marcan şi domnul auditor de calitate Filip Şerban în calitate de moderator. 

 Interesul deosebit al membrilor filialei pentru noutățile legislative prezentate a fost demonstrat de 

numărul mare al participanților.  
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FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

Filiala CECCAR Timiș a organizat în luna martie următoarele acțiuni: 

1. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională, în luna martie au fost organizate următoarele 

cursuri: „Controlul calității într-un cabinet de expertiză contabilă” în perioada 16 – 19.03.2015,  susținut de lect. 

univ. dr. Gheorghe Tingau al cărui profesionalism în materie a  reușit să mențină atenția și să stârnească interesul 

unui  număr de 28  experţi contabili. Totodată, la începutul lunii se încheia cursul cu tema „Standarde 

Profesionale – Misiuni Fiscale”, lector Florin Dobre, la care au participat un număr de 259 persoane. 

2. În perioada 26 - 29.03.2015 la Centrul Regional de Afaceri Timișoara (CRAFT) s-a desfășurat târgul de 

carte „Timișoara Bookfest – salon de carte”, singurul eveniment expozițional care mai promovează cartea în 

Timișoara, unde filiala Timiș a fost prezentă obținând și o diplomă de participare în acest sens. Patru zile de 

sărbătoare a cărții încearcă să alunge iarna, vizitatorii având ocazia să se întâlnească cu cele mai bune cărți pentru 

profesia contabilă. Evenimentul a prilejuit întâlnirea cu conducerea Prefecturii județului Timiș, cât și cu cadre 

didactice universitare de la facultăți de profil, precum și de la nivel liceal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu o ofertă de circa 20.000 de volume la cele mai bune prețuri și din cele mai variate domenii, au fost 

prezente unele din cele mai importante edituri din România, între care: CECCAR, Humanitas, Litera, RAO, 

Curtea Veche, ART, Okian, Nemira, Trei, ALL, Doxologia, Saeculum, dar și distribuitori de carte. 

Pentru modul de prezentare și activitățile desfășurate în cadrul standului, am primit o diplomă.  
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 Printre invitații de marcă ai celei de-a IV ediții Bookfest Timișoara se numără Gabriel Liiceanu, 

cunoscutul eseist.  

 

 

 Printre autorii locali ce au încântat publicul se numără Daniel Vighi, Viorel Marineasa, Gabriela Glavan, 

Irina Diana Madroane, Simona Constantinovici, Dan Lazea, Cristina Cheveresean, Adina Baya, Andrei Mocuta 

și Vasile Tudor Cretu. Cei care au hotărât să poposească printre cărți au avut ocazia să intre gratuit la 
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cinematograful de artă Bookfest, unde au putut viziona filme de artă premiate la festivalurile internaționale, 

pelicule ce au fost proiectate în Sala Europa din cadrul Centrului de Afaceri Timișoara.  

 

 

 

 

 

 

Intrarea în cadrul salonului, cât și la evenimentele ce au avut loc în perioada acestuia a fost 

gratuită. Evenimentul a fost organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din 

România. 

 

  

Bookfest 

este cel mai 

important salon de 

carte din România și 

singurul eveniment 

al industriei 

editoriale care a 

reușit să capete o 

dimensiune 

internațională 

marcantă.  
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 
 

Vineri, 13 martie 2015,  a avut loc la sediul CECCAR Fil. Vâlcea primul seminar profesional cu tema 

„ROLUL PROFESIONISTULUI CONTABIL ÎN PROCEDURILE DE INSOLVENȚĂ, EXPERTIZĂ 

CONTABILĂ  JUDICIARĂ ȘI EXTRAJUDICIARĂ”. Seminarul a fost susținut de practician în insolvență ec. 

Sanda Carmen Gabriela, expert contabil membru CECCAR Fil. București, coautor al legii insolvenței, lector 

UNPIR. Tema seminarului fiind de actualitate și foarte interesantă, a atras atenția membrilor, atât a experților 

contabili judiciari, cât și a stagiarilor, sala de curs de la sediul filialei CECCAR Vâlcea devenind neîncăpătoare. 

Subiectele seminarului au făcut referire la rolul expertului contabil în procedura de insolvență, precum și în 

calitatea în care intervine profesionistul contabil. Această calitate poate să fie dată de: 

- Conducător compartiment financiar-contabil, în perioada anterioară sau ulterior deschiderii 

procedurii (contract menținut sau nou, încheiat în procedură); 

- Consultant extern;  

- Expert contabil-expertiză extrajudiciară;  

- Expert contabil-expertiză judiciară (titular sau observator); 

- Expert contabil-Practician în insolvență –dublă calitate.  

 

Un rol important în identificarea stării de dificultate/insolvență revine profesionistului contabil care 

trebuie să fie mereu în alertă, diligent, să analizeze împreună cu compartimentele de specialitate sau cu alți 

consultanți externi situația financiară a firmei, pe baza unor indicatori clari, iar dacă se concluzionează că într-

un viitor nu prea îndepărtat nu vor mai putea să-și respecte obligațiile financiare, utilizând veniturile proprii și 

sursele de finanțare disponibile, situația devenind riscantă, el trebuie să tragă semnalele de alarmă specifice și 

împreună cu mangerul să decidă cu onestitate asupra acțiunilor viitoare.  

În ceea ce privește expertiza contabilă, în OUG 86/2006 privind organizarea  practicienilor în insolvență, 

la art.39 alin(2) se prevede că expertizele dispuse de organul de urmărire penala ori de instanța de judecată în 

cazurile privind  desfășurarea unor activități de genul celor prevăzute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare 

judiciară sau lichidare, sunt efectuate de către practicieni în insolvență definitivi și compatibili.  

2. La sediul Judecătoriei Vâlcea, marți 17 martie 2015, ora 15.00, a fost organizată de către conducerea 

CECCAR a Filialei Vâlcea o întrunire de lucru cu reprezentanții Judecătoriei Vâlcea și experți contabili judiciari. 

Din partea filialei au fost prezenți dl. Cocoș Vasile – președinte, d-na Cringus Valentina - director executiv și 

dl.Ciutacu Mugurel – auditor de calitate, precum și 39 de experți contabili judiciari aflați pe listele GEJ în anul 

2015. Din partea Judecătoriei Vâlcea au fost prezenți dl. Mateescu Bogdan - președinte Judecătorie, dl. 

Lumineanu Marius Alexandru – vicepreședinte Judecătorie, d-na Violeta Fulga -președinte Secția Civilă, d-na 

Baciu Rosita Elisabeta – președinte Secția Penală și d.na Manasia Elena - șef Birou Local de Expertize Tehnice 

și Contabile.  Această întâlnire fiind la începutul anului 2015 și după definitivarea listelor GEJ, am căzut de 

acord cu reprezentantul Judecătoriei să fie ca o analiză de Bilanț 2014. Problemele discutate au fost diverse, 

situații cu care se confruntă experții în întocmirea lucrărilor, dar au fost discutate și prezentate o serie de cazuri 

în care instanțele de judecată au fost puse în situația de a amenda experții pentru refuzul nejustificat de a întocmi 

raportul de expertiză contabilă. Un prim aspect dezbătut privește stabilirea de către instanțele de judecată a unor 

onorarii provizorii la un cuantum apropiat de cele finale, o metodă eficientă fiind aceea de a convoca în Camera 

de Consiliu experții pentru a-și exprima punctele de vedere cu privire la termenul în care pot depune rapoartele 

de expertiză și cuantumul estimat al lucrărilor. S-a căzut de acord ca acest lucru să se facă numai în cazuri 

considerate complexe, dl. Mateescu Bogdan a precizat că această activitate este o practică unitară la nivelul 

Judecătoriei Rm. Vâlcea. Totuși, a fost semnalat un caz în care a fost stabilit un onorariu provizoriu de 150 de 

lei și un termen de întocmire foarte scurt, iar expertul contabil a fost nevoit să refuze întocmirea expertizei pe 

motiv că onorariul provizoriu este extrem de mic, iar perioada de timp la care se face referire era foarte mare, 

calcule din anul 1970. Numai costurile de copier Xerox și convocare a părților depășeau cu mult nivelul 
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onorariului provizoriu stabilit de instanță. Conducerea Judecătoriei apreciază că rolul judecătorilor de stabilire 

a onorariilor și implicit de cenzurare a lor este pe deplin justificat și că aceștia țin cont și de situația socio-

economică a orașului. Un al doilea aspect dezbătut se referă la refuzul nejustificat al experților de a întocmi 

expertiza, fiind cazuri când după mai multe termene în care expertul nu întreprinde nimic (nu justifică 

nedepunerea raportului, nu convoacă părțile) solicită înlocuirea sa din diverse motive neserioase în opinia 

instanței. Alte aspecte discutate au făcut referire la situațiile în care experții au fost nevoiți să întocmească cereri 

de îndreptare a erorilor materiale, stabilirea clară a obiectivelor, instanțele având un rol decisiv în filtrarea lor și 

nu admiterea ad-literam a obiectivelor elaborate în cele mai multe cazuri de avocații părților, puterea de lucru 

judecat, aprecierile judiciare făcute de unii experți în cadrul raportului de expertiză și altele. Un lucru pozitiv a 

fost acela că o promisiune mai veche a conducerii Judecătoriei Rm. Vâlcea de a prelungi programul de lucru al 

expertilor la arhivă pentru studierea dosarelor s-a concretizat, în sensul că începând cu luna martie 2015 s-a 

prelungit programul în ziua de miercuri,  în intervalul 13.00-15.00. Un alt aspect pozitiv obținut de conducerea 

CECCAR și ținând cont de evoluția tehnologiei este că în baza unei cereri adresate conducerii Judecătoriei și 

aprobate de aceasta, se pot copia cu telefoanele mobile dosarele în care experții sunt numiți, urmând ca aceștia 

să-și descarce conținutul în calculator, evitând costul ridicat al copiilor xerox și reducând substanțial perioada 

pierdută la arhivă cu studierea dosarelor. 

  La finalul întâlnirii, reprezentanții  Judecătoriei au scos în evidență faptul că, totuși,  lucrările întocmite 

de experții contabili judiciari au contribuit la soluționarea mai multor cazuri, se vede o îmbunătățire a calității 

lucrărilor efectuate și faptul că întâlnirile avute au fost eficiente pentru ambele părți. 

În perioada 14-15 martie, filiala CECCAR Vâlcea, prin reprezentanții săi, d.na Cringus Valentina 

Directorul executiv al filialei și dl. Cocos Vasile Președintele filialei, a participat în calitate de partener alături 

de Consiliul Județean Vâlcea, la Târgul regional al firmelor de exercițiu - ediția a VI-a, desfășurat la Colegiul 

Economic Râmnicu–Vâlcea. Participarea conducerii filialei la acest eveniment a fost salutată de cadrele 

didactice și elevii participanți și este colaborare înscrisă în Protocolul încheiat între cele două părți. La această 

acțiune au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei Rm. Vâlcea și ai Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. 

 

 
 

 

Președintele Consiliului filialei CECCAR Vâlcea ec. Cocos Vasile a participat la ședința Comisiei de 

Dialog Social din 24 martie 2015, de la sediul Instituției Prefectului Vâlcea. La Ordinea de zi a fost: 

videoconferința de la Palatul Victoria referitoare la Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 

2020. La această ședință, pe lângă membrii Comisiei de dialog social, au participat și reprezentanți ai 

organizațiilor asociative ale administrației publice. 
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FILIALA CECCAR VRANCEA 

În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionalã continuã, în perioada 28 februarie - 12  

martie 2015 filiala a organizat un curs pe temele Expertiza contabilă şi Accesarea, utilizarea, controlul și 

recuperarea fondurilor europene. Segmentul ţintã l-au constituit experţii contabili înscrişi în G.E.J. Testarea 

de la finalul cursului a constituit evaluarea pe care experţii contabili judiciari trebuie sã o susţinã o dată la doi 

ani în vederea continuării activităţii de expertiză contabilă judiciară conform Normelor C.E.C.C.A.R. nr. 1044/ 

2010.  

În data de 28 martie 2015 filiala Vrancea a organizat pregãtire tehnicã pentru stagiari, iar în data de 30 

martie 2015 s-au acordat consultaţii pentru stagiarii pregãtiţi în sistem colectiv.  

În ziua de 30 martie 2015, preşedintele de onoare al filialei, domnul Nicolae Marin a participat la 

întrunirea Comisiei de Dialog Social care s-a desfãşurat în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului Judeţului 

Vrancea. Ziarul Monitorul de Vrancea a preluat în cadrul unui articol publicat pe data de 31 martie 2015, una 

dintre opiniile pe care preşedintele de onoare al filialei le-a prezentat în timpul şedinţei. Şedinţa a avut pe 

ordinea de zi importante probleme de interes social, printre care: rezultatele acţiunilor desfãşurate de I.T.M. 

Vrancea în cursul anului 2014 pentru identificarea cazurilor de muncã fãrã forme legale; Comunicatul 

Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie în legãturã cu proiectul contractului-cadru şi normele 

ce vizeazã contractarea serviciilor medicale pe anul 2015; Informare asupra prioritãţilor întreprinderilor mici şi 

mijlocii în anul 2015, prezentatã de reprezentantul CNIPMM.   

În data de 31 martie 2015 filiala a 

organizat în sala de curs V.V. Protopopescu,  

o întâlnire profesionalã cu membrii, având ca 

temã Expertiza contabilã judiciarã.  

Moderatorul întâlnirii a fost domnul Viorel 

Budeanu, preşedintele filialei. Ca invitat a 

participat doamna Marioara Ciovîrtã,  

reprezentanta Biroului Local de Expertize 

Judiciare, Tehnice şi Contabile din cadrul 

Tribunalului Vrancea. În prima parte a 

întâlnirii doamna Liliana Mãnescu, 

directorul executiv al filialei, a prezentat 

Normele nr. 1044/ 2010 privind îmbunătăţirea 

activităţii de expertiză contabilă judiciară; 

Procedura privind întocmirea, actualizarea şi 

comunicarea către Ministerul Justiţiei – 

Direcţia pentru servicii juridice conexe, a 

“Listelor experţilor contabili pe specializări”; o analizã  a activitãţii de expertizã contabilã desfãşuratã de 

membrii filialei în 2014, analizã care a avut la bazã atât informaţii obţinute pe baza centralizãrii rapoartelor de 

activitate ale membrilor, cât şi  informaţii obţinute de la Tribunalul Vrancea. Reprezentanta B.L.E.J. a arãtat cã 

este mulţumitã de colaborarea cu experţii contabili; a adus  unele clarificãri în legãturã cu numirea experţilor 

contabili judiciari; referitor la decontarea onorariilor, a precizat care sunt documentele justificative pe care 

trebuie sã le depunã experţii judiciari la B.L.E.J. pânã pe data de 20 ale lunii, plata fãcându-se o singurã datã pe 

lunã - pânã pe data de 25. Doamna Laura Uleanu, auditorul de calitate al filialei, a fãcut de câte ori a fost necesar 

referiri la reglementãrile care vizeazã activitatea de expertizã contabilã, cu precãdere la prevederile Standardului 

profesional nr.35.  Unul dintre subiectele care a provocat dezbateri îndelungate a fost asimilarea expertului tehnic 

judiciar cu funcţionarul public, fapt stabilit de Ȋnalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 20/ 29.09.2014. 

Preşedintele filialei a prezentat punctul de vedere al Corpului referitor la Decizia 20/2014 a I.C.C.J., punct de 

vedere care a fost apreciat pozitiv de cãtre experţii contabili prezenţi.     
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EVENIMENTE EXTERNE 
 

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate 

pentru Sectorul Public (IPSASB) 

 

În perioada 10-13 martie a.c. membrii IPSASB, printre care și reprezentatul profesiei contabile din 

România, s-au reunit la Santiago (Chile) pentru a discuta cele mai recente proiecte ale Consiliului pentru 

Standarde Internaționale de Contabilitate din Sectorul Public. 

 Agenda dezbaterilor a fost deschisă prin prezentarea acțiunilor întreprinse de Consiliu și a acțiunilor de 

comunicare cu membrii, a noutăților legate de Standardele 

Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSASs), 

precum și printr-o trecere în revistă a planului de lucru al 

IASB. 

 Pe parcursul celor patru zile de lucru, au fost supuse 

aprobării documente de consultări privind beneficiile sociale, 

raportarea performanței sociale, întreprinderile de stat și  au fost examinate secțiuni în lucru din diverse standarde 

(cum ar fi cele  referitoare la instrumentele financiare sau combinările de întreprinderi în sectorul public).  

 Alte aspecte de interes pentru profesia contabilă care s-au aflat pe agenda Ședinței IPSASB din Chile au 

fost: aprobarea Planului de lucru final al IPSASB pentru 2015-2016, restructurările în urma crizei datoriei de 

stat, schemele de tranzacționare a certificatelor verzi, ședința încheindu-se cu dezbateri pe marginea noului 

standard IFRS 15 elaborat de IASB. 

 

 
Adunarea Membrilor Federației Experților Contabili Europeni și Atelierul Institutului Experților 

Contabili din Olanda  

Bruxelles, 24-25 martie 2015 

 

 

Reprezentatul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a luat parte la 

Adunarea Membrilor FEE ce a avut loc la Bruxelles, în data de 25 martie a.c. precum și la dineul de lucru 

organizat de FEE în parteneriat cu IFAC al cărui obiectiv a fost de a identifica modul în care pot fi sprijiniți cât 

mai eficient contabilii angajați. Cu ocazia acestui eveniment premergător, participanții au avut ocazia să intre în 

dialog cu reprezentanți ai Comitetului PAIB al IFAC și să discute strategiile și modul prin care organismele 

profesionale pot colabora mai bine cu contabilii angajați. 

Un alt eveniment conex Adunării Membrilor FEE a fost Atelierul susținut la Bruxelles de Institutul 

Experților Contabili din Olanda în data de 24 martie 2015, atelier dedicat unui schimb de experiență între 

reprezentanții organismelor membre FEE pe marginea recentelor evoluții legislative și a efectelor profunde 

asupra profesiei contabile din statele europene. 

 Șirul evenimentelor organizate de FEE s-a încheiat cu Adunarea membrilor ce a avut loc în data de 25 

martie a.c., Adunare ce a fost deschisă cu raportări din partea organismelor membre, prezentarea măsurilor luate 

de Boardul FEE de la ultima ședință a Adunării membrilor, precum și cu o sesiune referitoare la cele mai bune 

practici în colaborarea cu profesioniștii contabili angajați.  

 Conducerea FEE a prezentat, în continuare, măsurile întreprinse în domeniile prioritare ale strategiei 

Federației, și anume: raportarea financiară, auditul și certificarea, finanțele publice și contabilitatea în sectorul 

public, dar și relația cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA). Agenda Adunării 

membrilor a fost încheiată cu discutarea celor mai importante aspecte de guvernare ale Federației (noutăți din 

partea Comitetului pentru buget și finanțare al FEE, componența Board-ului FEE, analiza unor noi candidaturi). 
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