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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ALBA 

Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România – Filiala Alba a organizat în 
zilele de 27 – 28 iulie 2015 cursul de Fiscalitate cu tema “Noutăţi în Fiscalitate aplicabile începând cu 
anul 2015”, iar în perioada 28 - 29 iulie 2015 cursul de Fiscalitate cu tema “Reglementări Fiscale 
privind TVA, impozitul pe profit şi impozitul pe microîntreprinderi”. 

Cursurile au fost 
susţinute de către dl. lector 
univ. dr. Florin Dobre, Şef 
Birou Fiscalitate CECCAR 
România, Secretar General 
IFA România. 

Cursurile au fost 
organizate în Sala de 
cursuri “Dionisie Pop 
Marţian” a Filialei CECCAR 
Alba. 

Au fost prezentate 
teme de interes pentru 
membri, în special speţe în 
domeniul fiscal, abordările 
fiind atât din punct de 
vedere al legislației în materie a Comunității Europene, cât şi a legislației interne, precum şi aspecte 
legate de armonizarea legislației Comunităţii Europene cu legislația ţării noastre. 

De asemenea, au fost prezentate toate modificările legislative în domeniul fiscal aplicabile 
din anul 2015 cu precizări clare pentru fiecare domeniu de interes. 

Pe fiecare temă şi speţă 
prezentată, colegii noştri au 
formulat întrebări şi au cerut 
lămuriri suplimentare privind 
aplicarea corectă a legislaţiei în 
domeniul fiscal.  

Dl. lector univ. dr. Florin 
Dobre a oferit răspunsuri pentru 
fiecare coleg în parte, astfel că la 
finalul cursurilor de fiscalitate 
colegii noștri au afirmat că au 
întâlnit “omul care le ştie pe toate”. 

Prin caracterul de 
interactivitate, într-o atmosferă 
caldă şi cordială, aceste cursuri şi-

au atins scopul propus, acela de a veni în sprijinul colegilor noștri, membrii Filialei CECCAR Alba. 
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FILIALA CECCAR ARAD 
 
În zilele de 1 și 2 iulie 2015 a avut loc întâlnirea cu membrii C.E.C.C.A.R.  Filiala Arad,  locaţie 

sala de curs CECCAR ”Dimitrie Cameniţă”, situată  în  Arad,  Bd. Revoluţiei  nr.92. La  această  
întâlnire au  participat în ziua 01.07.2015 – 59  membri experţi contabili şi în ziua de 02.07.2015 – 48 
membri contabili  autorizaţi. 

D-nul președinte Horga Petru a prezentat Particularități privind recunoașterea unor venituri în 
viziunea OMFP 1802/2014, astfel: concepte de bază în definirea veniturilor, recunoașterea veniturilor 
din vânzarea unor bunuri cu plata în rate, stimulente acordate în cadrul contractelor de închiriere, 
programe de fidelizare a clienților, venituri din colectarea clienților la utilități, diferențe de preț aferente 
stocurilor de produse, 
precizări  privind  
funcționarea contului 348 
în legătură cu diferențele 
favorabile aferente 
produselor finite intrate și 
ieșite, schimbare adusă de 
OMFP 1802/2014, față de 
OMFP 3055 privind 
înregistrarea acestor 
operatiuni.  

D-nul Amzulescu 
Marius – lector formator 
CECCAR, a prezentat 
unele aspecte privind 
Jurisdicția muncii, și 
anume: Competența 
teritorială a Instanței, 
Reguli speciale de 
procedură în soluționarea conflictelor de muncă, Răspunderea disciplinară, Proceduri în fața Instanței 
de Judecată, Specializarea instanțelor, Stabilirea instanței competente teritorial, Compunerea 
Instanțelor, Căi de atac, Desfacerea CIM pe motive disciplinare, Riscurile angajatorului la concedierea 
pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, Concediul de odihnă efectuat în avans. Plata 
necuvenită, Obligația de restituire a sumelor încasate necuvenit, Nulitatea Contractului Individual de 
Muncă, Jurisdicția asigurărilor sociale, Contribuția de asigurări sociale de sănătate CASS. 

Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă în fața instanței cu privire la 
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea Contractelor individuale de muncă. 

Litigiile de muncă se mai numesc conflicte de drepturi, pentru a fi deosebite de conflictele de 
interese. Conflictele de interese se rezolvă prin conciliere, mediere, arbitraj sau grevă. 

Calificarea unui conflict ca fiind de muncă depinde de calitatea reclamantului și pârâtului, de 
părți ale aceluiași CIM, sau contract colectiv de muncă (CCM).      
 D-na Furca Teodora – auditor de calitate, a prezentat Codul etic, Secțiunea 280 Onorarii și alte 
tipuri de remunerații, 290 Marketingul serviciilor profesionale și 291 Cadouri și ospitalitate. 
 D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale: 
Lege nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels; Lege nr. 121 
din 29 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea 
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şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991; Lege   
nr. 151 din 18 iunie 2015 
privind procedura insolvenţei 
persoanelor fizice; Ordin  nr. 
916 din  3 iunie 2015 pentru 
modificarea şi completarea 
Metodologiei privind 
organizarea şi funcţionarea 
Sumal, obligaţiile utilizatorilor 
Sumal, precum şi structura şi 
modalitatea de transmitere a 
informaţiilor standardizate, 
aprobată prin Ordinul 
ministrului delegat pentru ape, 
păduri şi piscicultură nr. 
837/2014; Ordonanţă de 
urgenţă  nr.32 din 30 iunie 
2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere; Ordonanţă de urgenţă  nr.28 din 30 iunie 2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 
servicii transnaţionale.  

 

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 
 

Întâlnire de lucru 16 iulie 2015 – Modificări aduse  

Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală 

 

În data de 16 iulie 2015, Filiala Braşov a organizat o întâlnire cu membrii filialei, invitat fiind dl. 
deputat, expert contabil, Gh. Ialomiţianu. Tema întâlnirii a fost apariţia Legii nr. 187/2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 care  modifică şi completează  Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 

Invitatul prezintă criteriile în baza cărora se determină dacă o activitate desfăşurată de o 
persoană fizică este dependentă sau independentă. Astfel, activitatea independentă este acea 
activitate desfăşurată de o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 
patru din cele şapte criterii: 1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului 
de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru; 2. persoana fizică dispune de libertatea 
de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți; 3. riscurile inerente activității sunt asumate de către 
persoana fizică ce desfășoară activitatea; 4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului 
persoanei fizice care o desfășoară; 5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea 
capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității; 6. 
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persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și 
supraveghere a profesiei desfășurate; 7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura 
activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii. 

Un alt subiect 
punctat este TVA-
ul, respectiv în ce 
situaţie se 
anulează calitatea 
de plătitor, 
impozitul pe profit 
şi chletuielile care 
pot fi deductibile la 
calcul acestuia, 
profitul reinvestit, 
impozitul pe 
dividende, regulile 
speciale de 
impozitare, 
contribuţiile sociale 
etc. Se atrage 
atenţia asupra art. 
11 din Codul fiscal, articol în care se prevede dreptul organului fiscal de a nu lua în considerare o 
tranzacție care nu are un scop economic sau de a reîncadra forma unei tranzacții pentru a reflecta 
conținutul economic al acesteia; se punctează ca şi noutate, obligația organului fiscal de a motiva 

decizia de 

reconsiderare/reîncadrare. 
În cadrul întâlnirii, membrii au avut posibilitatea să pună întrebări şi să dezbată principalele 

modificări, interesul celor 118 membri fiind foarte ridicat de la momentul anunţării seminarului. 
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Întâlnire de lucru 21 iulie 2015 – Noi plafoane pentru plăţile  
în numerar valabile din 09 mai 2015 

 

CECCAR Filiala Braşov a organizat în data de 21 iulie 2015 o întâlnire cu membrii filialei, având 
ca temă Legea nr.70/2015 care limitează încasările şi plăţile în numerar. Moderatorul evenimentului 
a fost vicepreşedintele filialei CECCAR Braşov, dl. expert contabil Ţeposu Adrian. 

Acesta a prezentat sinteza prevederilor legii, respectiv: 
1. Operaţiuni în numerar efectuate între persoane juridice (inclusiv PFA, II, IF, profesii liberale 

sau alte asocieri): încasări în limita a 5.000 lei/zi de la o persoană, pentru Cash and Carry, încasări 
în limita a 10.000 lei/zi de la o persoană, plăţi în limita a 5.000 lei pe zi de la o persoană, dar nu mai 
mult de 10.000 lei/zi în total, plăţi către Cash and Carry în limita a 10.000 lei/zi, plăţi de avansuri spre 
decontare în limita a 5.000 lei/zi pe persoană, fiind luate în calcul la stabilirea plafonului zilnic de plăţi 
de 10.000 lei, limitele se aplică și pentru operaţiunile în valută, încadrarea în plafon stabilindu-se în 
funcţie de cursul BNR din ziua efectuării operaţiunilor. Se interzic plăţile fragmentate pentru facturi 
mai mari de 5.000 lei (sau 10.000 lei pentru Cash and Carry). Pentru acestea se admite o singură 
plată în numerar sub 5.000 lei (sau 10.000 lei pentru Cash and Carry), diferenţa fiind achitată numai 
prin instrumente de plata fără numerar. Legea interzice fragmentarea facturilor pentru o livrare de 
bunuri sau servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei (sau 10.000 pt. Cash and Carry). Se 
interzice retragerea fragmentată de numerar de la bancă care conduce la depăşirea plafoanelor de 
plăţi, cu excepţia situaţiilor descrise la pct. 3 de mai jos (amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei). 
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2. Operaţiuni în numerar efectuate de persoane juridice cu persoane fizice (inclusiv dividende, 
împrumuturi, creditări, cesiuni de creanţe, livrări de bunuri sau prestări de servicii): încasări sau plăţi 
în limita a 10.000 lei/zi de la o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, sunt interzise 
încasările sau plăţile fragmentate, sau fragmentarea tranzacţiilor (cu excepţia contractelor cu plata în 
rate). 
 
3. Plafoanele nu se aplică pentru: 
- Depuneri de numerar la bancă; 
- Retrageri de numerar de la bancă pentru plata salariilor; 
- Plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu; 
- Plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi amenzilor datorate bugetului de stat. 
 
4. Operaţiuni în numerar efectuate între persoane fizice (inclusiv împrumuturi, transferuri de 
proprietate, prestări de servicii): încasări sau plăţi în limita a 50.000 lei/zi pe tranzacţie, pentru 
tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, sunt interzise încasările sau plăţile fragmentate, sau fragmentarea 
tranzacţiilor. 

5. Alte prevederi ale legii: 
- Se interzice acordarea oricăror avantaje clienţilor pentru plata în numerar (amendă de la 3.000 lei 
la 4.500 lei); 
- Pentru firmele cu mai mute casierii, plafoanele se aplică pentru fiecare casierie în parte; 
- Plafoanele se aplică şi pentru restituirile de numerar în cazul stornării/returului de bunuri; 
- Se interzice băncilor să elibereze numerar persoanelor juridice peste plafoanele de mai sus, cu 
excepţia situaţiilor descrise la pct. 3 de mai sus (amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei); 
- Transferurile prin cont de la persoane juridice către persoane fizice se vor efectua numai în baza 
documentelor justificative legale prezentate de plătitori. 
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6. Sancțiuni pentru nerespectarea legii: în toate situaţiile de depăşire a plafonului, amenda 
va fi de 10% din suma încasată/ plătită care depăşeşte plafonul pentru fiecare tip de operaţiune, dar 
nu mai puţin de 100 lei. 

Se face precizarea că Noile prevederi se aplică din data de 09 mai 2015, dar nu se aplică 
pentru contractele încheiate anterior intrării în vigoare a legii. 

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

  

Seminar gratuit cu tema 
“Bune practici în organizarea cabinetelor profesioniştilor contabili din filială prin aplicarea 

corectă a prevederilor standardelor profesionale elaborate de CECCAR " – seminar interactiv 
auditori - responsabili de cabinete” 

 

 

Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat în data de 29.07.2015 în sala de cursuri a filialei 
“Emanoil Ioan Nechifor”, un seminar interactiv cu tema ”Bune practici în organizarea cabinetelor  
profesioniştilor contabili din filială prin aplicarea corectă a prevederilor standardelor   profesionale  
elaborate de C.E.C.C.A.R.”.  

Din partea filialei au participat doamna director executiv ec. Deleanu Cornelia şi auditorii de 
calitate, doamna Balaban Anca Mihaela şi 
domnul Dănilă Dănilă. 

          Discuţiile cu membrii au fost 
structurate pe două domenii principale: 
auditul la cabinete şi auditul expertizelor 
contabile. Au participat 103 membri ai 
filialei,  responsabili de cabinete, atât a 
celor  auditate, cât şi a celor cuprinse în 
programul de audit, membri ai grupului 
experţilor judiciari şi alţi profesionişti 
contabili interesaţi de tema propusă.  

         În deschiderea seminarului au fost 
prezentate scopul şi tematica întâlnirii, precum şi importanţa în activitatea cabinetelor a auditului de 
calitate la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Braşov.  

          Auditorii au prezentat importanţa cunoaşterii şi aplicării corecte a prevederilor standardelor 
profesionale elaborate de C.E.C.C.A.R. în vederea îndeplinirii obiectivelor auditului de calitate; 
comunicarea permanentă a membrilor cu auditorii de calitate; stabilirea şi permanentizarea 
contactelor între membrii filialei în vederea armonizării şi uniformizării activităţii de documentare şi 
aplicare a prevederilor normelor profesionale; respectarea obligaţiilor de membru; creşterea calităţii 
lucrărilor efectuate şi perceperea cât mai corectă a beneficiarilor serviciilor contabile. Au fost detaliaţi 
paşii desfăşurării auditului de calitate la filială (pregătire, documentare, programare, comunicare cu 
responsabilul cabinetului), cât şi realizarea efectivă a auditului prin vizita propiu-zisă la cabinet, 
evaluarea rezultatelor şi raportarea auditului de calitate.  
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Din rândul membrilor 
prezenţi au luat cuvântul  
responsabili de cabinete auditate 
care au prezentat practica 
desfăşurării auditului de calitate, 
documentaţia pregătită şi 
prezentată auditorilor, modul de 
colaborare cu aceştia în timpul 
realizării auditului. A fost subliniată 
importanţa documentării activităţii 
desfăşurate, utilitatea practică a 
documentelor realizate. Pentru o 
mai bună aprofundare, prezentarea 
a fost susţinută cu exemplificări 
concrete din practică.   

În ceea ce priveşte auditarea lucrărilor de expertiză contabilă, auditorii filialei C.E.C.C.A.R. 
Braşov au prezentat procedura de auditare a expertizelor contabile în diverse situaţii (cu experţi 
consilieri, cu supliment, cu răspuns la obiecţiuni).    
  Membrii prezenţi au relatat etapele desfăşurării activităţilor în vederea  realizării raportului 
(analiza adresei primite de la instanţă – părţile şi starea de independenţă în raport cu acestea,  
formularea corectă a obiectivelor şi a posibilităţii realizării expertizei şi a întocmirii raportului, 
documentarea lucrărilor, convocarea părţilor şi întâlnirea cu acestea, documentele întocmite la 
întâlniri, studiul legislaţiei, deplasarea la sediul părţilor, ordonarea şi sintetizarea materialului 
documentar, întocmirea anexelor,  redactarea raportului şi prezentarea la auditul de calitate; o atenţie 
deosebită a fost acordată importanţei relaţiilor de colaborare pofesională dintre experţii desemnaţi şi 
experţii consilieri, subliniindu-se necesitatea comunicării, colaborării, programării şi desfăşurării 
comune a activităţii acestora, cheia realizării unor lucrări de calitate care conţin aceleaşi opinii 
(răspuns la obiectivele expertizelor).  

Concluzia desprinsă în urma dezbaterilor pe tema abordată o reprezintă existenţa unei 
permanente preocupări a conducerii filialei, a auditorilor de calitate şi a membrilor pentru aplicarea 
normelor profesionale privind organizarea cabinetelor, documentarea şi realizarea lucrărilor, 
conformarea la obligaţiile de membru. Bunele practici în organizarea cabinetelor profesioniştilor 
contabili sunt o ţintă importantă a filialei C.E.C.C.A.R. Braşov. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 
 

Întâlnire de lucru în domeniul fondurilor europene 
 

În data de 8 iulie 2015 
CECCAR Filiala Brăila a organizat o 
întâlnire profesională cu membrii 
experţi contabili şi contabili 
autorizaţi, având ca problematică 
nouă periodă de programare 2014 – 
2020, linii de finanţare în cadrul 
Programului Operațional Regional, 
Dezvoltare Rurală şi Competitivitate. 

În cadrul întâlnirii au participat 
experţii contabili (cu experienţă în 
practică) cuprinşi în grupele de lucru 
constituite la nivelul filialei CECCAR 
Brăila pentru informarea membrilor 
în domeniul accesării, gestionării şi 
auditării proiectelor cu finanţare 
europeană şi membri experţi 
contabili şi contabili autorizaţi care 
desfăşoară sau doresc să 
desfăşoare activităţi în acest sector. 

Problematica abordată a conţinut: Regulamentele Uniunii Europene, legislaţia naţională 
aplicabilă, structura de 
management implicată în derularea 
fondurilor structurale şi de investiţii, 
oprtunităţi de finanţare noul POR 
2014-2020, linii deschise în luna 
iulie în cadrul PNDR, axe prioritare 
deschise pe activităţi, calendarul 
lansărilor, termene limită, obiective 
finanţate, beneficiari şi activităţi 
eligibile, valoarea finanţării 
nerambursabile. 

În cadrul întâlnirii a fost 
reamintit faptul că membrii 
CECCAR deţin competenţa 
necesară prin specializări în 
vederea ocupării diverselor poziţii în 
cadrul proiectelor cu finanţare 
europeană începând de la: 
management de proiect, expertiză  
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financiar – contabilă, evaluarea proiectelor cu finanţare europeană, consultanţă în accesare şi 
gestionare fonduri, activităţi achiziţii publice şi resurse umane. 

Aceste segmente de piaţă pot fi acoperite prin specializări ale membrilor experţi contabili şi 
contabili autorizaţi fiind domenii utile extinderii pieţei serviciilor profesionale oferite de către membrii 
CECCAR. 

Următoarea întâlnire de lucru organizată de filială va aborda programele de finanţare ce se vor 
deschide în lunile următoare. 

 
 

Întâlnire pentru dezbaterea noutăţilor din legislaţia financiar – fiscală 

 
Întâlnirea pentru dezbaterea noutăţilor din legislaţia financiar – fiscală s-a desfăşurat la filiala 

CECCAR Brăila în data de 9 iulie 2015.  
Actele normative dezbătute în cadrul întâlnirii la care au fost prezenţi 31 membri experţi 

contabili şi contabili autorizaţi s-au referit la: 
- Legea Nr. 186 din  2 iulie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind eliminarea prevederilor 
referitoare la bacşiş şi a prevederilor cu privire la sancţiunile în caz de nedeţinere a registrului de bani 
personali; 

- Legea  Nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice ce va intra 
în vigoare în termen de 6 luni. În următoarele 60 zile vor apărea şi Normele metodologice; 

- Legea Nr. 173 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 pentru 
modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind 
acordarea voucherelor de vacanţă prin care salariaţii bugetari vor primi vouchere de vacanţă în limita 
a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. În cazul salariaţilor din sistemul privat 
rămâne la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanţă; 

-   Ordinul   Nr. 1301 din  8 iunie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii 
privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit; 

- Ordonanţă de urgenţă Nr. 28 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale prin care se 
redefinește salariatul detașat pe şi de pe teritoriul României; 

- Ordinul nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea 
şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 
pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. 
            Întâlnirea a fost moderată de consilier superior AFP Brăila dna Mariana Lozneanu. 
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 
 

Filiala CECCAR București  
asigură permanenta informare a membrilor 

 
 

În calitatea sa de autoritate competentă în domeniul profesiilor de expert contabil și contabil 
autorizat, CECCAR asigură pregătirea și informarea permanentă a membrilor săi în vederea exercitării 
profesiei la cel mai înalt nivel.  

În acest sens, Filiala CECCAR București acordă o deosebită importanță organizării de întâlniri 
gratuite cu membrii, mese rotunde și cursuri menite să lămurească aspecte din domeniul contabil, 
economico-financiar și fiscal, asigurând astfel membrilor săi condiții pentru pregătirea la cel mai înalt 
nivel. În cadrul acestor întâlniri, participanții dezbat, alături de specialiști în domeniu, problemele 
întâmpinate în exercitarea profesiei și încearcă să găsească împreună soluțiile potrivite pentru 
rezolvarea acestora. 

Ținând cont de nevoile de pregătire și de informare ale membrilor, Filiala CECCAR București a 
venit în întâmpinarea acestora pe parcursul lunii iulie, atât prin intermediul Programului Național de 
Dezvoltare Profesională Continuă, cât și a întâlnirilor săptămânale gratuite și meselor rotunde 
organizate cu noi programe de educație și dezvoltare a cunoștințelor profesionale.  

Astfel, au fost organizate pe parcursul lunii iulie 2015 trei întâlniri gratuite cu membrii şi stagiarii, 
desfăşurate în Amfiteatrul ,,Prof. univ. dr. Marin Toma”.  

În cadrul acestora s-a avut în vedere dezbaterea diverselor teme esențiale pentru domeniul 
economic, fiscal, contabil, precum si legislativ, cum ar fi:  

 “Tranzacții intracomunitare. Contabilitatea și fiscalitatea specifice” susținută de 
lect. univ. dr. Caloian Florentin – 2 iulie 2015 (80 de participanți); 

  “Impozitarea activității unui agent economic” – 22 iulie 2015, susținută de lect. univ. 
dr. Caloian Florentin (85 de participanți); 

  “Impozitarea activității microîntreprinderilor” – 30 iulie 2015, susținută de lect. univ. 
dr. Caloian Florentin (90 de participanți). 

Acțiunile au avut ca scop informarea membrilor și a stagiarilor ce au luat parte la întâlniri, în 
vederea bunei desfășurări a profesiei contabile. 

Toate aceste întâlniri gratuite cu membrii au fost extrem de utile, ajutându-i să își clarifice 
eventualele nelămuriri în domeniu, însumând un număr de peste 200 de participanți. Aceștia au 
apreciat informaţiile primite în cadrul întâlnirilor, dar şi modul interactiv în care s-au desfăşurat acestea, 
având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a solicita clarificări asupra unor probleme cu care se 
confruntă în activitatea profesională de zi cu zi.  

De asemenea, pe parcursul lunii iulie 2015 în cadrul filialei Bucureşti au fost organizate trei 
cursuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, cursul de “Fiscalitate 
– Managementul piețelor de capital“ susținut de asist. univ. dr. Dobre Florin, Biroul Fiscalitate 
C.E.C.C.A.R. România, Secretar General I.F.A. România și asist. univ. dr. Ciobanu Radu, Biroul 
Fiscalitate C.E.C.C.A.R România., ce a avut loc în perioada 14.07.2015 – 15.07.2015 la care au 
participat 50 de cursanți, cursul de ,,Înțelegerea și aplicare Standardelor Internaționale de 
Raportare Financiară (IFRS)”, organizat în perioada 20.07.2015 – 21.07.2015, cu aproximativ 50 
de participanţi, aceștia beneficiind de experienţa şi profesionalismul președintelui filialei, lect. univ. 
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dr. Caloian Florentin şi cursul de “Audit și certificare – Doctrina și deontologia profesiei 
contabile”, susţinut, de asemenea, de președintele filialei, lect. univ. dr. Caloian Florentin, în 
perioada 29.07.2015 - 30.07.2015, la care au participat aproximativ 50 de membri. 

În perioada 09.07.2015 – 10.07.2015 a fost organizat seminarul “Limba engleză pentru 
afaceri”, susținut de lect. univ. dr. Ponorică Andreea. Seminarul ce a avut ca scop îmbunătățirea 
abilităților de comunicare în limba engleză în domeniul afacerilor a captat atenția a 25 de cursanți. 

Toţi profesionişti contabili, indiferent de serviciile profesionale în care acționează, au obligația 
de a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională la un nivel ridicat, de aceea prin activitățile 
întreprinse în acest sens, C.E.C.C.A.R facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la 
oportunităţile şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue. 

Profesia contabilă joacă un rol esențial în dezvoltarea economiei naționale și mondiale, fapt 
ce necesită profesionalism din partea practicanților, integritate, etică, educație, toate acestea 
însemnând calitate la cel mai înalt nivel a serviciilor practicate. 

Mergând pe linia de profesionalism, etică și calitate, CECCAR Filiala București a susținut pe 
tot parcursul lunii iulie activitatea membrilor săi, oferindu-le acestora suport continuu și consiliere în 
vederea exercitării profesiei și lămuririi problemelor întâmpinate de aceștia.  
 

 
Rolul Ghidurilor profesionale în asigurarea unor servicii  

profesionale de calitate. Prezentarea Ghidului practic de aplicare a  
OMFP 1802/2014 

 
 
În data de 16 iulie 2015, Filiala 

CECCAR București a organizat 
masa rotundă cu tema ”Rolul 
Ghidurilor profesionale în 
asigurarea unor servicii 
profesionale de calitate. 
Prezentarea Ghidului practic de 
aplicare a OMFP 1802/2014”. 
Profesioniști din domeniu, autori ai 
”Ghidului practic de aplicare a 
reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare 
consolidate aprobate prin OMFP 
1802/2014” au făcut cunoscut celor 

prezenți conținutul noii publicații a Editurii CECCAR. Așteptat cu mare interes, ghidul profesional oferă 
celor interesați o analiză amplă a OMFP 1802/2014, dar și posibilitatea de a înțelege consecințele 
practice ale textelor din reglementări în activitatea contabilă. 

În cadrul evenimentului, membrii au avut ocazia să dezbată, împreună cu un colectiv de cadre 
didactice universitare care au lucrat la elaborarea Ghidului, neclaritățile, dar și cele mai importante 
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aspecte cuprinse în modificările importante aduse de OMFP 1802/2014 reglementărilor anterioare 
reprezentate de OMFP 3055/2009.   

Conf. univ. dr. Ștefan Bunea – coordonator al colectivului de autori, conf. univ. dr. Mădălina 
Gîrbină, conf. univ. dr. Adriana Popa, asist. univ. dr. Florin Dobre, prof. univ. dr. Corina Dumitru, prof. 
univ. dr. Marian Săcărin, prof. univ. dr. Nadia Albu, prof. univ. dr. Cătălin Albu sunt autorii ”Ghidului 
practic de aplicare a 
reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare 
consolidate aprobate prin OMFP 
1802/2014”, publicație așteptată 
de toți specialiștii. 

 Evenimentul de prezentare 
a Ghidului profesional s-a 
desfășurat la cele mai înalte 
standarde, interesul membrilor 
fiind la un nivel foarte ridicat încă 
de la începutul întâlnirii.  

În deschidere, Președintele 
CECCAR, prof. univ. dr. Robert 
Aurelian Șova a luat cuvântul, 
exprimându-și aprecierea și adresând felicitări autorilor Ghidului. De asemenea, domnia sa a punctat 
faptul că apariția acestui Ghid profesional ”poate fi considerată răspunsul la una dintre frecventele 
întrebări ale membrilor: ce face CECCAR pentru noi?”. ”Am reușit ca în scurt timp să elaborăm acest 
ghid care este și va fi foarte util în profesia contabilă”, a mai declarat Președintele CECCAR. 

În cadrul alocuțiunii sale, conf. univ. dr. Ștefan Bunea, coordonator al colectivului de autori ai 
Ghidului a precizat că întâlnirea se dorește a fi ”o dezbatere pe baza reglementării pe care suntem 

chemați să o implementăm de la 
începutul anului și să vorbim despre un 
produs pe care vi-l oferă CECCAR, în 
calitate de organism profesional”, și 
anume ”Ghidul practic de aplicare a 
reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale 
și situațiile financiare consolidate 
aprobate prin OMFP 1802/2014”. 
Domnia sa a mai precizat faptul că 
Ministerul Finanțelor Publice a 
recunoscut ”că una dintre principalele 
sarcini ale CECCAR este aceasta de a 
sprijini membrii în procesul de 
implementare a reglementărilor 
contabile și fiscale cu ghiduri  
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profesionale”, Ghidul elaborat de organismul profesional fiind singurul produs recunoscut de Minister. 
Făcând referire la lucrare, conf. univ. dr. Ștefan  Bunea a precizat: ” Vorbim despre un ghid, așa cum 
ați văzut, de 1200 de pagini, o lucrare destul de consistentă care s-a vrut o abordare exhaustivă a 
OMFP 1802/2014. Aproape că nu există text din Ordin care să nu facă obiectul unui exemplu ilustrativ 
sau a unui comentariu. Ce ne-am dorit noi, echipa care a elaborat acest nou Ghid, a fost să rezolvăm 
mai întâi anumite aspecte de care nu am fost foarte mulțumiți în vechiul Ghid. Ne-am dorit să fie o 
lucrare extrem de pragmatică. Evident, chiar dacă abordează exhaustiv reglementarea, nu epuizează 
toată cazuistica din piață. Echipa care a elaborat acest Ghid a fost una mixtă, formată din universitari 
– cei mai mulți dintre ei cu experiență practică și practicieni din câteva cabinete reprezentative din 
Filialele București și Ilfov. Ghidul prezintă aspecte care țin de elaborarea situațiilor financiare 
individuale, dar și a situațiilor financiare consolidate”. Au fost aduse mulțumiri și aprecieri din partea 
coordonatorului colectivului de autori ai ”Ghidului practic de aplicare a reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate aprobate prin OMFP 
1802/2014” echipei Editurii CECCAR care, prin vigilență, prin trecerea prin mai multe filtre, ”a reușit 
să transpună în această formă lucrarea”.  

Întâlnirea, la care a participat și conducerea Filialei CECCAR București, reprezentată de 
Președintele acesteia, lect. univ. dr. Florentin Caloian și Directorul executiv, ec. Elena Boban, a 
decurs în mod interactiv, întrebările din partea celor prezenți în sală fiind nelipsite.  

Autorii lucrării au făcut prezentări ale esenței cuprinse în paginile publicației, făcând de asemenea 
referire și la unele aspecte menționate în Ghid ce ar putea trece neobservate de cititori și răspunzând 

punctual întrebărilor adresate de 
profesioniștii contabili prezenți în 
Amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin 
Toma”. 

Tematica și modul de 
desfășurare a evenimentului au 
fost apreciate de cei prezenți, 
urmând ca Filiala CECCAR 
București să organizeze cursuri și 
seminarii bazate pe conținutul 
”Ghidului practic de aplicare a 
reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale 
individuale și situațiile financiare 
consolidate aprobate prin OMFP 
1802/2014”. 
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FILIALA CECCAR COVASNA 
1. ZIUA PORŢILOR DESCHISE 

 
În data de 1 iulie 2015 s-a organizat acţiunea „Zilele porţilor deschise” pentru studenţii de la 

extensia Facultăţii Babeş Bolyai din Sf. Gheorghe la care au participat un nr. de 12 studenţi împreună 
cu Asist. univ. dr. Bogdan Laura. 

Întâlnirea şi discuţiile s-au desfăşurat într-un ambient plăcut. Astfel, după prezentarea 
CECCAR, a rolului şi importanţei acestuia pentru profesia contabilă, s-a trecut la discuţii libere. 
Expunerea a fost ascultată cu mult interes, s-au adresat multe întrebări pertinente, iar la sfârşit s-a 
concluzionat că ar fi utilă 
organizarea de întâlniri cu 
profesionişti practicieni pe 
baza unei teme alese, 
întrucât şi la această 
întâlnire au primit multe 
informaţii utile, formând o 
imagine despre această 
profesie. 

Scopul acestor 
întâlniri a fost ca studenţii 
să cunoască organismul 
profesional CECCAR şi 
posibilităţile de a deveni 
membri după terminarea 
studiilor şi a obţine calitatea 
de expert contabil.  

  
2. ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  

 
În data de 14 iulie 2015 în sala de şedinţă al filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu 

ocazia căreia au fost prelucrate 
19 acte legislative apărute în 
perioada 08 iunie 2015 – 14 iulie 
2015.   
Un accent deosebit s-a acordat 
Legii nr. 187/2015 privind 
aprobarea OUG nr. 6/2015 pentru 
modificarea și completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal 
respectiv Legii nr. 133/2015 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 46/2008 – 
Codul silvic. 

În cadrul acestei întâlniri a 
mai fost prezentate şi dezbătute: 

- Comunicatele de presă ANAF apărute în perioada 08 iunie 2015 – 14 iulie 2015. 
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FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 
 

Consultaţii cu tema “Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor 
contabile” 

 
   Pe data de 29 iulie 2015, sediul filialei Dâmboviţa a CECCAR a găzduit consultaţii cu privire la 
“Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile”, care au fost acordate 
de  doamna  expert contabil  Dinu 
Mioara, auditor de calitate în cadrul 
CECCAR filiala Dâmboviţa. 

La acţiune au participat 9 
membri ai filialei care au solicitat 
îndrumări cu privire la întocmirea 
dosarelor de lucru şi la conţinutul 
acestora. 
          S-au abordat de asemenea 
aspecte legate de redactarea  
raportului de încheiere a misiunilor, 
care poate cuprinde  şi alte   
informaţii suplimentare pe care 
expertul contabil le consideră 
necesare în scopul informării corecte 
şi complete a utilizatorilor, 
necesitatea încheierii  actelor 
adiţionale, în cazul modificărilor unor 
elemente în contractele de prestări 
servicii încheiate cu clienţii. 
 

 
Întâlnirea membrilor filialei Dâmboviţa cu reprezentantul AJFP Dâmboviţa în cadrul 

mesei rotunde cu tema”Noutăţi ale Codului Fiscal” 
 

          
Pe data de 30 iulie a.c, în sala de 

curs Theodor Ştefănescu din incinta 
filialei Dâmboviţa a CECCAR a  avut loc 
masa rotundă cu tema „Noutăţi ale 
Codului Fiscal”, invitată fiind doamna 
Tudora Ioana - şef Serviciu în cadrul 
Direcţiei de Control din cadrul AJFP 
Dâmboviţa.    
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La acţiune au 

participat 21 de membri ai 
filialei şi salariaţi ai 
cabinetelor membrilor 
CECCAR, alături de 
preşedintele Consiliului 
filialei doamna Preda 
Ioana, membrii Consiliului 
filialei, directorul executiv 
al filialei, doamna Doina 
Leuştean. 
          Întâlnirea a debutat 
cu precizări privind Legea 
187/2015 privind 
aprobarea OUG 6/2015 
pentru modificarea şi 
completarea Legii 
571/2003 privind Codul 
fiscal. 
         În continuare, 
doamna Tudora Ioana a 

prezentat câteva aspecte practice întâlnite în activitatea desfăşurată ca şef serviciu în cadrul Direcţiei 
de Control  a AJFP Dâmboviţa, punând accentul pe probleme referitoare la modificările Declaraţiei 
088 conform OPANAF  nr.112/16.01.2015 privind declaraţia pe propria răspundere pentru evaluarea 
intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA. 
         De asemenea, reprezentantul AJFP Dâmboviţa a subliniat aspecte ale implicaţiilor fiscale în 
ceea ce priveşte regimul TVA în cadrul serviciilor IT prestate în spaţiul intracomunitar, operaţiuni de 
achiziţii şi livrări atât intracomunitare, cât şi în afara spaţiului comunitar. 
         Ulterior expunerii făcute de doamna Tudora Ioana, membri filialei Dâmboviţa a CECCAR au fost 
invitaţi să adreseze  întrebări pentru a 
primi răspunsuri avizate la problemele 
întâmpinate în domeniul fiscal.       
         Participanţii au avut o prezenţă 
interactivă la întâlnirea organizată şi au 
dezbătut probleme ce privesc 
tratamentele fiscale cu privire la 
deductibilitatea integrală, limitată sau la 
nedeductibilitatea unor cheltuieli 
înregistrate în evidenţa contabilă.    
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FILIALA CECCAR DOLJ 

 
Filiala Dolj a organizat miercuri, 01 iulie 2015, ora 14.00, o întâlnire de lucru la care au 

participat factorii implicaţi în activitatea de expertiză contabilă judiciară din judeţul Dolj. 
La această acţiune au 

participat: 
- preşedintele ales al 

Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. Dolj 
în mandatul 2016-2020,   

  conf. univ. dr. Drăgan 
Cristian Ovidiu 

- comisar şef Băndoi 
Leonard, şef serviciu investigaţii 
fraude complexe din cadrul   

  Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Dolj; 

- Cojocaru Luminiţa, şef 
serviciu control fiscal din cadrul 
Administraţiei Judeţene a    

  Finanţelor Publice Dolj; 
- Dragomir Cezar din 

cadrul Biroului local de expertize 
judiciare al Tribunalului Dolj; 

- auditorul de calitate, 
Nicolaescu Ion; 

- directorul executiv, Lascu Florin. 
  La acest eveniment, 

care s-a desfăşurat pe 
parcursul a o oră şi jumătate la 
sala de curs a Corpului din 
Craiova, str. Lipscani nr. 10, au 
participat circa 30 de experţi 
judiciari care au prezentat, în 
vederea soluţionării, diferite 
speţe profesionale rezultate în 
urma desfăşurării activităţii de 
expertiză contabilă judiciară, 
astfel: 

Catrina Ersilia a arătat că 
experţii asistenţi desemnaţi de 
instanţă la propunerea 
avocaţilor nu au încheiate 
contracte de prestări-servicii 
cu partea şi din acest motiv 
refuză să participe la 
întocmirea raportului de 
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expertiză. De asemenea, instanţele nu aprobă suplimentări de onorariu în condiţiile solicitării de 
obiective suplimentare. 

Văduva Dumitru arată că actuala modalitate de numire a experţilor este defavorabilă pentru cei 
aflaţi la sfârşitul listei, judecătorii nespecificând numărul total de experţi înscrişi din care, în mod 
aleatoriu, să fie desemnaţi de către public. Din acest motiv, a solicitat înscrierea sa pe lista experţilor 
judiciari începând cu prenumele. 

Auditorul de calitate, Nicolaescu Ion, a precizat că pe primul semestru din anul curent s-au 
înregistrat un număr de 255 rapoarte de expertiză contabilă judiciară, reamintind obligaţia prezentării 
acestora în vederea auditării. 

Domnul Dragomir Cezar a specificat faptul că pentru aprobarea suplimentării onorariilor experţii 
contabili trebuie să depună o cerere care va fi analizată şi aprobată în Camera de consiliu. 

Domnul Băndoi Leonard a reliefat buna colaborare pe care o are cu experţii contabili, 
menţionând că plata cu întârziere a onorariilor se datorează fondurilor insuficiente puse la dispoziţie 
de către Inspectoratul General al Poliţiei. 
       Această acţiune a filialei a fost bine apreciată de către participanţi, care au participat activ la 
desfăşurarea acesteia. 

 
În baza Protocolului de colaborare încheiat între C.E.C.C.A.R. filiala Dolj şi Camera de Comerţ 

şi Industrie Dolj, filiala a luat măsuri de mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate de membrii 
Corpului în rândul participanţilor la Târgul naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi marochinărie 

CONTEX, la care au participat 
reprezentanţi şi administratori ai 
societăţilor comerciale de profil 
din judeţul Dolj şi din ţară. 

Târgul a fost organizat de 
Camera de Comerţ şi Industrie 
Dolj la Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova, în 
perioada 1-5.07. 2015. 

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

- comandamentele 
de bază ale C.E.C.C.A.R.: 
calitate, educaţie, etică; 
- sloganul „NU ŞTIŢI 
CUM SĂ CONTRACARAŢI 
EFECTELE CRIZEI? 
ADRESAŢI-VĂ UNUI EXPERT 
CONTABIL MEMBRU 

C.E.C.C.A.R.” 
- sloganul „EXPERŢII CONTABILI, ALĂTURI DE TINE ÎN CELE MAI DIFICILE SITUAŢII” 
- datele de contact ale filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 
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FILIALA CECCAR GIURGIU 

 
În data de 28 Iulie 2015 la Filiala C.E.C.C.A.R. Giurgiu a avut loc întâlnirea din ultima zi de 

marţi a fiecărei luni unde au fost prezentate legislaţia apărută în luna iulie 2015, dar şi alte probleme 
ridicate de cei prezenţi. Din legislaţia apărută, amintim: 

- MO 481 din 01.07.2015 – leg. 173 privind acordarea vouchere de vacanţă – urmează norme 
în 30 zile; 

- MO 490 din 03.07.2015 – leg. 184 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind modificarea şi 
completarea leg. 95/2006 privind reforma în sănătate; 

- MO 495 din 06.07.2015 – leg. 186 privind aprobarea şi modificarea OUG 8/2015 se abrogă cu 
09 iulie 2015 registrul de bani personali şi evidenţierea bacşişului. Mai rămâne de abrogat Ordin MFP 
513; 

- MO 496 din 07.07.2015 – leg. 183 pentru aprobarea OUG 36/2010 pentru modificarea şi 
completarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

- MO 496 din 07.07.2015 – HG 487 – modifica alin. 5 al art.8 din NM privind timbrul de mediu 
pentru autovehicule aprobate prin HG 88/2013; 

- MO 498 din 07.07.2015 – Ordin MFP 775 privind administrarea contribuabililor nerezidenţi care 
nu au sediul permanent în România; 

- MO 499 din 07.07.2015 – leg. 187 aproba OUG 6/2015 pentru modificarea şi completarea leg. 
571/2003 privind codul fiscal. Defineşte activitatea independentă, abrogă art.7.2.1 şi 2.2 începând cu 
10.07.2015; 

- MO 509 din 09.07.2015 – Ordin MFP 773 privind Raportarea Financiară sem.I, 2015; 
- MO 518 din 13.07.2015 – leg. 193 privind protecţia şi promovarea drepturilor pers. cu handicap; 
- MO 519 din 13.07.2015 – leg. 152 privind modificarea unor acte în domeniul înregistrării în 

registrul comerţului; 
- MO 540 din 20.07.2015 – OG 17 Art. II – case de marcat electronice fiscale; Art. V – Ştampila 

începând cu 23.07.2015 nu mai este obligatorie pe orice document emis de persoane fizice, persoane 
juridice de drept privat; 

- MO 540 din 20.07.2015 – leg. 209 privind anularea unor obligaţii fiscale; 
- MO 542 din 21.07.2015 – HG 576 pentru aprobarea NM de aplicarea leg. 91/2014 privind 

acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului; 
- MO 547 din 23.07.2015 – leg. 207 – codul de procedură fiscală; 
- Calculul CASS de la 01.07.2015 pentru veniturile din arendă – potrivit art. 296,24 alin 4,2 din 

Codul fiscal – plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, cât şi a 
contribuţiei individuale la asigurările de sănătate. Arendaşul depune D112 până la 25 a lunii următoare 
plăţii arendei şi D 205 până la 28 februarie an următor. 

În perioada 10 - 11 Iulie 2015  a avut loc cursul de dezvoltare profesională continuă cu tema 
Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă. Lectorul cursului a fost d-nul prof. univ. dr. 
Caloian Florentin. Au participat experţii contabili precum şi stagiarii filialei. Cursul a venit în sprijinul 
membrilor prin exemplificarea diferitelor speţe întâlnite în practică. 
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FILIALA CECCAR MARAMUREȘ  

 

Problema salarizării unitare în sistemul bugetar,  
pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de dialog social 

   
 Președintele Filialei CECCAR 
Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel 
Constantin a participat în data de 23 
iulie la ședința Comisiei de dialog 
social, care s-a desfășurat la sediul 
Instituției prefectului – județul 
Maramureș, și care a avut ca principal 
punct pe ordinea de zi dezbaterea 
proiectului Legii salarizării unitare în 
sistemul bugetar. 
 Tema dezbătută este de larg 
interes și actualitate cu atât mai mult cu 
cât ea privește și membrii filialei care 
își desfășoară activitatea în instituțiile 
bugetare de la nivel central și local.  

Liderii de sindicat au semnalat 
că se votează legi aberante, fără să se 
țină cont că principala problemă a 

bugetarilor e legată de salariile mici. Reprezentanții sindicatelor au cerut să se facă un prim pas și să 
se adopte actualul proiect al legii salarizarii unitare. În caz contrar, ei au amenințat că vor trece la 
proteste. 

Actualul proiect al legii salarizării unitare stârnește controverse în rândul liderilor de sindicat din 
Maramureș. Unii dintre sindicaliști consideră că se pornește de la un nivel mult mai mic de salarizare 
decât cel prevăzut în Legea nr. 
284. În plus, reprezentanții 
sindicatelor au mai arătat că la 
negocierea acestei legi sunt 
chemate persoane care nu 
stăpânesc acest subiect de 
dezbatere și care e unul extrem 
de important pentru salariații din 
sistemul bugetar. 

Pe de altă parte, liderii de 
sindicat au spus că e nevoie 
stringentă de a se vota legea 
salarizării unitare, chiar și în 
actuala formă, deoarece angajații 
sunt supărați pentru salariile mici. 

Liderul Cartel Alfa 
Maramureș, Florin Hossu a arătat 

http://www.graiul.ro/wp-content/uploads/2015/07/IMG_4460.jpg
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că e nefiresc să se promulge legi „aberante”, în loc să se rezolve principalele probleme din sectorul 
bugetar.  

La rândul său, prefectul județului Maramureș, Anton Rohian a arătat că întâi trebuie liderii de 
sindicat să se pună de acord cu obiecțiile pe care le au la proiectul legii salarizării unitare.  

În cele din urmă, prefectul a notat două chestiuni concrete pe care s-a angajat că le va transmite 
către Guvern:  

1. Sindicaliştii vor salarizare unitară la toate nivelurile;  
2. Instituţia prefectului va cere Curţii de Conturi un răspuns la plângerea formulată de 

sindicaliştii din administraţie (e vorba despre o hotărâre a Consiliului Local Baia Mare din anul 2011, 
neatacată în contenciosul administrativ, prin care funcţionarii ar fi urmat să beneficieze de tichete de 
masă, din cauza diminuării cu 25% a salariilor, hotărâre pe care Curtea de Conturi a anulat-o).  

Florin Hossu, preşedinte Cartel ALFA, a mai cerut prefectului să intervină la Bucureşti în 
favoarea promulgării aceleiaşi Legi a salarizării unitare, dar şi a Legii dialogului social. „Dorim ca un 
funcţionar din Maramureş să aibă acelaşi salariu de încadrare cu colegul din Bucureşti care face 
aceeaşi treabă. Celelalte sporuri, în funcţie de responsabilitate, nu ne privesc. Mai vrem, înainte de a 
ieşi în stradă, ca Guvernul să creeze locuri de muncă în economia reală, acolo de unde vine 
plusvaloarea. În Maramureş, din 9.000 de membri ai Cartelului ALFA, doar 3.000 provin din economie, 
restul fiind bugetari. Aici e marea problemă”, a spus Hossu.  

Ştefan Petricean de la Confederația Meridian – Filiala Maramureș, a vorbit despre situaţia 
geologilor şi despre grupa I de muncă. „Au venit, în ultima vreme, foarte mulţi oameni la mine, a 
replicat prefectul Rohian, care s-au plâns de grupa a II-a de muncă. Din proprie experienţă ştiu că, în 
minerit, au beneficiat de grupa I şi cei ce lucrau în birourile din REMIN. Eu cred că trebuie să ne 
ocupăm şi cu cei ce-au lucrat în grupa a II-a”.  

Așa cum a promis prefectul Anton Rohian, acesta va trimite, punctual, solicitările sindicaliştilor 
la ministerele de resort.  

 
 

Dezbateri cu reprezentanții Oficiului Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Maramureș pe tema Codului CAEN 6920 

 
 
În data de 

16.07.2015, Președintele 
Filialei CECCAR 
Maramureș conf. univ. dr. 
Cucoșel Constantin a 
participat la o întâlnire la 
sediul Oficiului Registrului 
Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Maramureș cu 
dl. Solomon Dumitru 
Adrian - Directorul Oficiului 
Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul 
Maramureş. 

 Cu această ocazie 
s-au dezbătut aspecte 
privind situația societăților comerciale înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
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Tribunalul Maramureş care au ca obiect de activitate conducerea evidențelor contabile – Cod CAEN 
6920 și acordarea avizului Filialei CECCAR Maramureș privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de 
O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați din 
România, cu modificările și completările ulterioare, în cazul societăților care se înregistrează la ORC 
Maramureș având ca obiect principal activitățile prevăzute la Cod CAEN 6920. 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 

În perioada 17.07.2015-18.07.2015 a avul loc, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, cursul 
de Expertiză contabilă, susținut de auditorul de calitate, doamna Filip Mirela. Cursul a avut menirea 
de a face referire la  abordarea teoretică a expertizei contabile, conform Standardului nr. 35, precum 
și la prezentarea unor cazuri practice de întocmire a rapoartelor de expertiză contabilă. 

 În data de 13 iulie 2015 am transmis membrilor filialei noastre, prin e-mail, mesajul “Noutăți 
legislative”, care a cuprins un număr de 11 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în perioada 
09.06.2015-07.07.2015. Dintre modificările aduse la actele normative menționăm pe cele referitoare 
la: 

- eliminarea prevederilor privind evidența, înregistrarea și impozitarea bacșișului; 
- renunțarea la obligativitatea înființării registrului de bani personali și a consemnării sumelor 

de bani deținute la începerea programului de lucru; 
- anularea obligativității  prezentării sumelor de bani de către personalul operatorului economic, 

la solicitarea organului de control. 
  În data de 30 iulie 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: 

- Legea nr. 178/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea 
și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

- Legea nr. 179/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea 
unor termene prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale; 

- Legea nr. 186/2015 privind eliminarea bacșișului și registrului de bani personali. 
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FILIALA CECCAR MUREȘ 
 

În data de 7 iulie am organizat la sediul filialei un Workshop cu tema "Reglementări și situații 
specifice în contabilitatea societăților aflate în insolvență". Moderatorul acestei întâlniri a fost 
președintele filialei Dl. Buculeu Danila, iar  invitat dl. Todor Soo Ignatie - președinte UNPIR Mureș. La 
această întâlnire au participat 56 de membri. 

Comunicarea permanentă cu membrii s-a realizat prin poșta electronică cu privire la: invitație 
la întâlnire lunară cu membrii, invitație la Ziua Națională a Contabilului Român din 21 septembrie 2015, 
participare la cursuri și transmiterea buletinelor de actualitate internațională, buletine cu noutăți 
legislative de la ANAF și alte materiale, informări din domeniul financiar-contabil util în activitatea 
zilnică a membrilor. 

   

   

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 
 

În data de 2.06.2015, directorul executiv al filialei, Grădinar Rodica, împreună cu 48 de elevi, 
dar și profesoarele Murgu Paula și Marin Cristina de la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș au dat 
curs Campaniei Curățenia de Primăvară – educație pentru curățenia orașului tău – 2015. 

Îmbrăcați în tricouri personalizate cu sigla CECCAR, a Fundației Măreție și Talent, a Clubului 
Tinerilor Expeți Contabili din România și Rdio Light,dotați cu saci și mănuși, elevii au parcurs zona 
învecinată digului râului Someș care duce de la Ștrandul municipal spre Centrul Nou al orașului, 
adunând hârtii, sticle, pet-uri, pungi pe care oamenii indiferenți la ordine și la natură le-au aruncat de 
pe pasajul pietonal al digului. Trecătorilor li s-au distribuit fluturași privind coordonatele campaniei 
demarate sub deviza: ”Nu cobori dacă ridici gunoiul”. 

La finalul acțiunii, pe platforma din Centrul Nou al orașului profesoarele colegiului și directorul 
executiv al filialei au purtat discuții cu elevii privind conștientizarea utilității acestei acțiuni, contribuind 
la curățenia și păstrarea mediului natural aflat în această zonă importantă a orașului. Elevii au expus 
multe cazuri de nepăsare ale vecinilor de cartier privind păstrarea curățeniei, dar sfaturile primite au 
fost acelea de a nu lua exemple negative, ci de a da dovadă de civilizație pentru că ei sunt generația 
nouă care are posibilitatea de a fi mai inteligentă și mai educată. 

Protejând natura, păstrând curățenia urbană dăm dovadă de cultură și bun simț, dar nu în 
ultimul rând ne apărăm sănătatea.  
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Elevii Colegiului Economic Gh. Dragos la curățenia de primăvară 

 

În data de 9.06.2015 Consiliul filialei împreună cu directorul executiv au avut o întâlnire locală 
cu 11 membri din Negrești-Oaș, având o discuție mai apropiată cu aceștia, ieșită din tiparele unei 
ședințe, aflând astfel problemele cu care se confruntă în derularea activităților profesionale. 

Aspectele relevante s-au 
referit la: 

- dificultăți în încasarea 
onorariilor din cauza 
problemelor financiare pe care 
le au clienții; 

- pierderea unor clienți ca 
urmare a lichidării acestora din 
lipsa asigurării desfacerii; 

- fiscalitatea excesivă practicată 
de organele de control fiscal 
ca urmare a posibilității 
acestora de a reîncadra 
operațiunile economice, 
calculând noi impozite cu 
dobânzi și penalități aferente;   

- deficiențe în interpretarea 
legislației fiscale chiar din 
partea organelor fiscale, 
așteptându-se precizări concrete de acțiune din partea Ministerului Finanțelor Publice, punând 
firmele în situația de a li se calcula noi impozite chiar și pe 5 ani în urmă, deși la data efectuării 
operațiunilor nici fiscul nu știa care ar fi obligațiile de plată; exemplu în acest sens fiind sumele 
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acordate drept diurnă în țară și în străinătate, care în prezent s-au asimilat retroactiv salariilor, 
obligând angajatorii la plata contribuțiilor aferente, dar și dobânzi, penalități și 
amenzi,determinînd firmele să ajungă în incapacitate de plată și să se judece cu fiscul. 

 Deși umbrită de neplăcerile de natură fiscală, întâlnirea cu membrii din orașul Negrești Oaș a 
fost o bucurie de socializare între colegi de breaslă, care își pun unica speranță în puterea și forța 
CECCAR de susține profesia contabilă și de a apăra interesele membrilor în fața autorităților. În 
continuare ne confruntăm cu o legislație fiscală greoaie, intensificând birocrația, amenzi excesive și 
fără grijă de contribuabil, care are și alte cheltuieli decât cele de natură fiscală și care ar trebui să se 
poată bucura de viață nu să fie împovărat. 

 
În data de 8 iulie 2015 Consiliul filialei împreună cu directorul executive s-au întâlnit cu membrii 

din Carei pe plan local, pentru a intensifica apropierea față de aceștia și a afla problemele din zonă 
cu care dânșii se confruntă. 

La această întâlnire au participat 15 membri din mun. Carei și zonele limitrofe, discuțiile 
axându-se pe informarea membrilor cu privire la modificările care se vor aplica din 2016 privind 
introducerea taxei de curs PNDPC în cotizația fixă, precum și facilitățile acordate la plata în termen a 
cotizației; membrii au fost informați și despre simplificarea modelului de Raport anual de activitate și 
a modalității de transmitere a acestuia on line semnat electronic, inclusiv atașarea documentelor 
necesare.   

Membrii care au luat cuvântul au relevat aspecte din desfășurarea activității axate pe: greutăți 
privind încasarea onorariilor de la clienți ca urmare a faptului că activitățile economice merg prost; 
modificările legislative ambigue și mereu în schimbare care determină muncă suplimentară și inutilă; 
se dorește ca ținerea contabilității să se poată face și la rude pentru a nu se plăti onorariile la persoane 
străine; de asemnea, se constată în continuare ținerea de evidențe contabile de către finanțiști, dar 
nimeni nu îndrăznește să facă 
afirmații concrete.   

Problemele care s-au 
discutat nu sunt considerate 
impedimente de netrecut, dar în 
structură, calitatea vieții 
economice ar trebui îmbunătățită, 
ceea ce s-ar reflecta și în 
activitatea profesional-contabilă. 

Întâlnirea a fost 
considerată bine venită, fiind și un 
prilej pentru membrii prezenți de 
a schimba opinii și experiențe 
profesionale. 
 

 

 

Grupul membrilor din Carei și Conducerea filialei 
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Mulţumim pentru articolele publicate în 
această revistă electronică, autorilor: 
 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România 
 
Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul 
Central 

Echipele de conducere ale celor 42 de 
filiale CECCAR din ţară 
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