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ACTUALITATE 
INTERNAȚIONALĂ 
 

 
Forumul OECD 2015: Investim în viitor: Populație, Planetă, Prosperitate 

 
 
Desfășurat în fiecare an la Paris pentru a 

coincide cu Ședința Consiliului Ministerial al 
OECD, Forumul Organizației pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică) s-a impus ca 
eveniment internațional de marcă. Lideri din 
toate 
sectoarele 
societății civile 
(actuali și foști 
șefi de stat și 
de guvern, 
directori 
executivi, lideri 
din mari ONG-
uri și sindicate, membri proeminenți din media 
și universități de renume) se reunesc pentru a 
dezbate cele mai presante provocări 
economice și sociale cu care se confruntă 
membrii OECD și nu numai.  

Aproape 1.900 de participanți din toate 
colțurile lumii, inclusiv reprezentantul 
CECCAR, au avut ocazia de a cunoaște 
tendințele și oportunitățile care dau contur 
societății actuale, au putut face schimb de idei 
și experiențe în cadrul celor aproape 50 de 
sesiuni de dezbateri plenare, sesiuni paralele, 
„fabrici de idei”, laboratoare, prânzuri de lucru 
și ateliere de discuții.  

Dezbaterile Forumului OECD 2015 au 
urmărit cinci mari teme: Investiții, Creștere  

 
inclusivă, Inovație, Climă și Obiectivele de 
Dezvoltare Sustenabilă. Fără îndoială, tema 
predominantă au fost Investițiile care 
reprezintă, de altfel, și prioritatea nr. 1 pe 
agenda Primului Ministru olandez, dl. Mark 

Rutte, care a 
prezidat Ședința 
Ministerială a 
OECD din acest 
an, care s-a 
desfășurat în 
data de 3 iunie, 
în paralel cu 

dezbaterile 
Forumului, ședință unde s-a reiterat 
angajamentul guvernelor de îmbunătățire a 
calității și eficienței investițiilor pentru a 
răspunde noilor provocări economice. 

Printre vorbitorii de marcă la Forumul din 
acest an, trebuie amintiți Președintele 
Republicii Franceze, François Hollande, 
Ministrul Ecologiei, Dezvoltării Sustenabile și 
Energiei din Franța, dna Segolene Royal, 
Arancha Gonzalez, Director Executiv al 
Centrului Internațional pentru Comerț, Helen 
Clark, Administrator al Programului pentru 
Dezvoltare al Națiunilor Unite și, nu în ultimul 
rând, Primarul orașului Rotterdam, domnul 
Ahmed Aboutaleb. 
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Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru 

Sectorul Public din 23-26 iunie 2015, Toronto 

 

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public s-a reunit în 
zilele de 23-26 iunie 2015 la Toronto în ședință de lucru pentru a discuta și aproba proiecte în curs 
legate de contabilitatea în sectorul public, la ședință luând parte și reprezentantul CECCAR în 
IPSASB.  

Prima parte a reuniunii de lucru a fost consacrată aspectelor administrative și de guvernare 
(aprobarea Minutelor și a Raportului ședinței din martie 2015, prezentarea Rapoartelor de activitate și 
Comunicări, sumar al planului de acțiune al IASB și actualitatea EPSAS), dar și aprobării documentului 
de consultare Beneficii sociale. 

Pe parcursul următoarelor trei zile de lucru, a fost aprobat proiectul de expunere Modificări ce 
rezultă din capitolele 1-4 ale Cadrului general conceptual, au fost discutate mai multe proiecte în curs 
(referitoare la Venituri, Combinări de întreprinderi în sectorul public, Planuri pentru certificate verzi, 
Instrumente financiare în sectorul public) și au fost trasate direcțiile de lucru ale grupelor operative ale 
IPSASB. 
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EVENIMENTE INTERNE 
 

CECCAR, partener principal al evenimentului de lansare a celei de-a XIII-

a ediții a Cartei Albe a IMM-urilor din România 

 

 
În data de 30 iunie 2015, Teatrul Elisabeta din București a fost gazda lansării celei de-a XIII-a 

ediții a lucrării ”Carta Albă a IMM-urilor din România 2015”, lucrare de amploare, co-editată de 

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) în parteneriat cu 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Realizată de un colectiv de 

specialiști, lucrarea reprezintă cea mai cuprinzătoare şi aprofundată analiză a situaţiei IMM-urilor din 

România, a fenomenului întreprenorial, a performanţelor şi problematicii IMM-urilor, fiind un titlu de 

referinţă în literatura de specialitate atât în România, cât şi la nivelul Uniunii Europene.  

Au luat cuvântul în cadrul evneimentului Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Alexandra Patricia Braica, secretar de stat în 

cadrul Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ioan Hidegcuti, 

președintele Fondului Român de Contragarantare (FRC), Lucian Isar, președintele Consiliului de 

Supraveghere al Băncii Comerciale Feroviare (BCF), Anca Laura Ionescu, secretar de stat în 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a participat, în calitate de 

partener principal, la evenimentul de lansare a versiunii în limba română a lucrării prin președintele 

Consiliului Superior al 

CECCAR, prof. univ. dr. Robert 

Aurelian Șova, care a declarat 

că ”CECCAR a considerat că 

trebuie să se implice în mod 

activ și susținut în realizarea 

acestui studiu, datorită 

impactului pe care noi 

considerăm că ar trebui să îl 

aibă asupra tuturor părților 

interesate”. ”Mă bucur enorm că 

domnul președinte (n.r. Ovidiu 

Nicolescu), prin inițiativele 

Consiliului pe care îl conduce, 

reușește să strângă la masa 

dezbaterii reprezentanți ai 

mediului de afaceri, reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor profesionale și, nu în ultimul 

rând, ai administrației publice centrale și locale. Este evident că numai printr-o colaborare, printr-un 
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dialog, putem ajunge la cele mai bune soluții pentru dezvoltarea IMM-urilor în România”, a mai 

declarat domnia sa. Cu privire la rolul IMM-urilor, președintele CECCAR a declarat că ”așa cum o 

arată și statisticile, ele reprezintă factorul de dezvoltare atât în România, cât și la nivel European și 

mondial. În consecință, trebuie să ne aplecăm cu mare atenție asupra acestui sector”.  

”Organismul profesional pe care îl reprezint a fost, este și va fi în continuare foarte atent la 

toate modificările legislative care afectează mediul de afaceri și am fost foarte activi, în sensul în care 

atunci când au apărut propuneri de acte normative, întotdeauna ne-am transmis punctele de vedere”, 

a mai adăugat președintele CECCAR, Robert Aurelian Șova. În cadrul alocuțiunii sale, domnia sa a 

mai precizat: ”expertul contabil (...) a devenit (...) calificat în a asigura asistență în principal pentru 

dezvoltarea de planuri de afaceri, obținerea de fonduri nerambursabile și îndemnul meu este, către 

toți antreprenorii, să apeleze la profesioniști contabili, astfel încât ideile lor de afaceri să se transpună 

în documentele necesare obținerii unor finanțări”. 

 

CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ALBA 

 
Filiala CECCAR Alba, împreună cu INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ ALBA au 

organizat în data de 26 iunie 2015 orele 16.30 o masă rotundă cu tema „Reglementările legale în 
domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii muncii aplicabile începând cu anul 2015”. 

 Acţiunea este menită să răspundă unor cerinţe referitoare la domeniul relaţiilor de muncă şi a 
securităţii muncii conform prevederilor Codului Muncii, aplicabile la societăţile comerciale, 

întreprinderile individuale 
şi persoanele fizice 
autorizate care au ca 
obiect de activitate 6920 - 
Activităţi de contabilitate şi 
Audit financiar, 
consultanţă în domeniul 
fiscal. 

Masa rotundă a 
avut loc în Sala de cursuri 
„Dionisie Pop Marţian” a 
Filialei CECCAR Alba. 

Din partea ITM Alba 
a participat dl. jr. Calman 
Gabor – inspector şef 
adjunct, iar din partea 
conducerii CECCAR Filiala 
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Alba, dl. ec. Stef Gheorghe – preşedintele desemnat pentru mandatul 2016-2020 şi directorul executiv 
al fililalei, d-na ec. Dobrescu Marioara. 

Au participat un număr de 32 de membri CECCAR. 
Problemele discutate s-au axat pe: 
- reglementări privind relațiile de muncă prevăzute în Legea nr. 53/2003-CODUL MUNCII, 

republicat; 
- modificările 

aduse Codului Muncii 
începând cu anul 2015 
legate de timpul de 
muncă și odihnă; 

- clarificarea 
problemelor legate de 
repaosul săptămânal;  

- evidenţa muncii 
prestate de zilieri;  

- despre 
activitatea dependentă 
şi diferența dintre 
activitatea dependentă 
și activitatea 
independentă;  

- munca prin 
agent de muncă temporară;  

- durata concediului de odihnă anual acordat începând cu anul 2015 în condiţiile aduse de 
modificarea Codului muncii;  

- despre contractele individuale şi contractele colective de muncă;  
- probleme legate de sănătatea şi securitatea în muncă și în special modificările aduse de  

Legea nr.154/18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă. 

De asemenea, au fost dezbătute 
aspecte privind procedura şi termenele 
de înregistrare on line a tuturor 
modificărilor privind raporturile de muncă 
în Registrul General de Evidenţă al 
salariaţilor  - REVISAL. 

Discutiile au fost interactive, au 
clarificat problemele legate de relaţiile de 
muncă, sănătatea şi securitatea în 
muncă, în folosul membrilor CECCAR 
Filiala Alba şi considerăm că au fost 
lămurite problemele de interes pentru 
membri.  
  Întâlnirea de lucru s-a 
desfăşurat într-o atmosferă caldă, 
colegială, constituind un bun prilej de 
apropiere şi de relaţionare între toţi 
colegii prezenţi la acest eveniment. 
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FILIALA CECCAR ARAD 

 
În zilele de 03-04.06.2015 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 03.06.2015 – 62 membri experţi contabili şi în ziua de 04.06.2015 – 51 membri 

contabili autorizaţi. 

 D-na Furca Teodora – auditor de calitate, a prezentat Codul etic, Secțiunile: 280 – obiectivitate 

- toate serviciile, 290 independența 

- misiuni de audit și certificare, 

290.100-290-121- exemple privind 

modul de abordare conceptuală a 

independenței în circumstanțe 

specifice - interese financiare, 

prevederi aplicabile tuturor 

clienților certificării, prevederi 

aplicabile clienților de audit al 

situațiilor finaciare. 

 D-nul Prof. univ. dr. Cernușcă 

Lucian a prezentat contabilitatea 

activelor biologice de natura 

stocurilor și produse agricole. 

Evaluarea la inventar și 

prezentarea elementelor în bilanț, 

contabilitate de gestiune și 

calculația costurilor în agricultură (produse finite, semifabricate, producție în curs de execuție). 

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

 Lege  pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii; Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

88/2014 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la 

nivelul unor operatori 

economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale 

sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie 

majoritară, precum şi pentru 

modificarea unor acte 

normative; Hotărâre pentru 

modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. 
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“Rolul profesionistului contabil  în  performanța  întreprinderii” 

 
În data de 17.06.2015, Filiala CECCAR Arad a organizat masa rotundă “Rolul profesionistului 

contabil în  performanța întreprinderii”, desfășurată la sediu filialei CECCAR Arad, în sala de curs 

’’Dimitrie Cameniță’’.  

Moderatori au fost d-nul 

Președinte Horga Petru, d-na 

Furca Teodora - auditor de calitate 

și d-nul Amzulescu Marius- lector - 

formator CECCAR disciplina 

drept, participanți administratori și 

asociați ai întrepriderilor mici și 

mijlocii, în număr de 38.  

   Dezbaterile s-au axat pe modul 
în care profesioniștii contabili 
contribuie la educarea micilor 
întreprizători, în sprijinirea 
organizării și reorganizării afacerii, 
în identificarea unor soluții optime 
de  dezvoltare, în stabilirea și 
dezvoltarea unor   strategii  pe 

termen mediu și lung pentru ca aceste întreprinderi să supraviețuiască și să se dezvolte. 
Tot în acest context s-au dezbătut aspectele legate de beneficiile și avantajele colaborării 

acestor întreprinderi 
cu profesioniști 
contabili care dețin 
expertiza necesară  
în contabilitate și  
consultanță financiar 
contabilă și care 
garantează luarea  
unor  decizii corecte  
pe baza rapoartelor 
întocmite de 
profesioniștii 
contabili. 

Au fost 
reiterate valorile care 
guvernează profesia 
contabilă, respectiv 
”Știință, 
Independență, 
Moralitate, valori pe 
care profesioniștii 
contabili le respectă și le aplică în activitatea lor, le întăresc rolul lor în activitatea entităților economice 
pentru dezvoltarea economiei naționale și apărarea interesului public. 
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FILIALA CECCAR BACĂU 

 
Masă rotundă: ”Legea contabilității – noutăți legislative  

în aplicarea codului fiscal și a Legii contabilității” 

 
 În data de 26 iunie, în sala de curs ”Ion Ionescu de la Brad” a Filialei CECCAR Bacău s-a 

desfășurat masa rotundă cu tema ”Legea contabilității – noutăți legislative  

în aplicarea codului fiscal și a Legii contabilității”, avându-i ca moderatori pe dl. Bulinschi Marcel – 
Președinte Consiliu Filiala CECCAR Bacău și dl. Păstrăv Constantin – Director executiv.  
 Organizatori: CECCAR Filiala Bacău și D.G.F.P. Bacău; 
 Invitați: din partea ANAF Bacău consilierii superiori: dna Elena Barbieru și dl Dragos Barbieru; 
din partea CCIR Bacău – dl Simovici Doru – președinte – invitat special. 
 Participanți la eveniment: 34 de 
membri ai filialei – experți contabili și 
contabili autorizați; 
 Mediatizarea evenimentului s-a 
realizat atât prin e-mail-uri transmise 
membrilor, cât și prin informații acordate 
telefonic. 
 Domnul Președinte Bulinschi 
Marcel a arătat, în deschiderea acțiunii, 
faptul că este foarte important ca fiecare 
profesionist contabil – membru CECCAR 
să fie informat cu noile prevederi legale 
din domeniul financiar contabil. Astfel, din 
acest considerent a fost organizată 
această întrunire la sediul Filialei 
CECCAR Bacău, împreună cu 
reprezentanți ANAF. 
 Au fost dezbătute următoarele 
probleme: 

- Impozitul pe profit; 
- Impozitul pe venit; 
- Contabilitatea asigurărilor sociale de sănătate și deductibilitatea lor; 
- Impozitarea bacșișului la salariați și societăți; 
- Scăderea TVA de la 24% la 9% pentru alimente; 
- Accize și ajustarea bazei de calcul; 
- Baza lunară de calcul a veniturilor din arendă și cheltuielilor forfetare; 
- Procedeul de înregistrare în scopuri de TVA și completarea formularelor 010 și 088; 
- Spațiul virtual privat și vizualizarea declarațiilor depuse de angajatori pentru salariați; 
- Ordinul 70/2015 – contabilitatea în partidă simplă și opțiunea de trecere la contabilitatea în 

partidă dublă; 
- Formulare financiar contabile și elemente minimale de completat; 
- Arhivarea și păstrarea documentelor și arhivarea electronică; 
- Registru de bani personali și justificarea sumelor salariaților; 
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- Registru jurnal încasări și plăți și registru inventar; 
- Sancțiuni legale privind înregistrare bacșiș; 
- Discuții privind operațiuni de încasări și plăți în numerar conform legii 70/2015; 
- Plafon zilnic pentru plățile și avansurile de trezorerie și interzicerea fragmentării sumelor; 
- Impozitul pe venituri din jocurile de noroc conform legii 194/2015 și depunerea declarației 

200 ”Declarație privind venitul realizat”; 
- Modificarea legii contabilității conform legii 121/2015; 
- Clarificarea noțiunii de persoană împuternicită; 
- Consolidarea conturilor, raportul de audit și raportul administratorilor; 
- Nivelul salariului minim brut pe economie, ajutorul de deces și baza de calcul a contribuției 

sociale; 
- Valoarea tichetelor de 
masă și a tichetelor de creșă; 
- Stimularea investitorilor 
individuali conform legii 120/2015 
și îndeplinirea criteriilor prevăzute 
de legea 346/2004. 

Întâlnirea s-a dovedit 
extrem de utilă atât prin 
materialele prezentate, cât și prin 
întrebările formulate de 
participanți, determinând 
organizatorii ca la finele întâlnirii 
să-și manifeste intenția 
organizării unei noi mese rotunde 
viitoare. Participanților li s-au 
înmânat materialele dezbătute în 
format electronic. 

 
Bacăul economic 

„Asfaltul nostru să nu devină tomberonul vostru!”  

Acesta este îndemnul elevilor de la Colegiul Economic pentru băcăuanii care nu înțeleg să 

păstreze un oraș curat 

 

Peste 50 de elevi de la Colegiul Național Economic „Ion 

Ghica”, mobilizați de Fundația Măreție și Talent și de 

Clubul Tinerilor Experți Contabili, au luat la pas centrul 

municipiului Bacău, din Parcul Trandafirilor până în 

Parcul Cancicov, și au împărțit trecătorilor pliante și 

flyere care îi îndemnau să-și trateze orașul așa cum și-

ar dori, cu respect și grijă, să-l mențină, în primul rând, 

curat. 

http://donedelaeconomic.blogspot.ro/
http://2.bp.blogspot.com/--syxrDm_0nE/VXkgDY7sTuI/AAAAAAAAEoY/RqYopaoHQ7Y/s1600/ceccar2.JPG
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Elevii participă la o astfel de campanie pentru 
a doua oară și sunt susținuți chiar de școala în care 
învață, dar și de Filiala Bacău a Corpului Experților 
Contabili și Contabililor Autorizați din România, care 
le-a asigurat veste, saci menajeri și mănuși de 
protecție, pentru că ei au dat și un exemplu concret 
tuturor colectând deșeurile de orice fel care le-au ieșit 
în cale. De altfel, odată cu elevii au pornit în marș prin 
oraș și zece dintre profesorii lor, dar și conducerea 
executivă a filialei CECCAR, între care președintele 
Marcel Bulinschi, directorul Constantin Păstrăv și 
vicepreședintele Ion Tăbăcaru. 
„Este vorba de proiectul «Educație pentru curățenia 

orașului tău» - ne-a spus profesoara Aneta Radu, șefa Catedrei Științe economice a Colegiului -, în 
care cu elevi de la specializările Tehnician în activități economice, Tehnician în turism, Alimentație 
publică, Gastronomie și Marketing, ne-am propus să 
promovăm în rândul cetățenilor obiectivul de a proteja 
curățenia orașului nostru. Elevii au cules, însă, și 
unele impresii de la cetățenii aflați în Parcul Cancicov, 
care au reclamat mai ales numărul mic de coșuri de 
gunoi din parc. Pe loc, elevii au compus și un nou logo 
al acțiunii lor, adresat tuturor celor certați cu bunele 
maniere și cu deprinderile de a păstra orașul curat: 
«Asfaltul nostru să nu devină tomberonul vostru!»”. 

Acțiunea elevilor de la Colegiul Economic s-a 
soldat cu zeci de saci plini cu deșeuri. Cei mai harnici 
s-au dovedit a fi Andreea Paic (clasa a 9-a E), Alina 
Botezatu (9F) și Elena Rotaru (clasa a 9-a, Școala profesională), care s-au clasat pe primul loc, 
Andreea Grigoraș (10B), Andrei Ceaunaș (9F) și Măriuța Drăghici (11M). Pe locul al treilea s-au situat 
Bianca Viță (9F), Andreea Moșinoi (9F), Răzvan Chelaru (9F) și Andreea Pipoș (9F). 
„Am vrut și în acest an – ne-a declarat Marcel Bulinschi - să aragem atenția că fără curățenie și fără 
ordine nu putem trăi într-un oraș civilizat. Or, noi avem pretenția că Bacăul este un oraș european. De 
aceea am mobilizat profesioniștii contabili la această acțiune, tineretul, care ne reprezintă într-un 
număr mult mai mare decât până acum. Sperăm să fi atras atenția că în Bacău este nevoie nu doar 
de curățenie morală, dar și de una materială, în locurile publice.”  

 

 

Filiala CECCAR Bacău a încheiat, în data de 29 iunie 2015, un protocol de colaborare cu 
Camera de Comerț și Industrie Bacău, în vederea organizării unor acțiuni comune care au drept scop 
sprijinirea dezvoltării economice durabile a județului Bacău și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 
săi.  

În baza protocolului, ambele instituții vor stabili activități comune specifice, cu scopul sprijinirii 

și promovării în comun de activități și evenimente, pentru dezvoltarea economică de ansamblu și 

facilitarea accesului la informații atât a întreprinzătorului, cât și a experților contabili. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-aOP4wWCQayQ/VXkgO0xaZ1I/AAAAAAAAEog/dI8-_AsC_2A/s1600/ceccar3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-UZgAZ0pY69s/VXkgZowa_CI/AAAAAAAAEoo/hRsVQa9OaWU/s1600/ceccar1.jpg
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FILIALA CECCAR BIHOR 
În luna iunie, dintre activitățile desfășurate la nivel de filială, amintim:  

- întâlniri gratuite cu membrii, desfăşurate sub forma a două seminarii cu tema: 
”Impozitarea bacşişului”, acţiuni 
desfăşurate în zilele de 2 şi 3 iuniei 
2015, la care au participat: - din partea 
A.F.Oradea - inspector de 
specialitate, d-na Magdalena Berce, 
din partea conducerii filialei, d-nul 
preşedinte Susa Valerian Pavel, 
directorul executiv, Leonica Bochiş și 
auditorii de calitate ai filialei. 

Atât prezentările, cât şi 
multitudinea problemelor specifice, pe 
marginea acestora, ridicate de 
participanţi, au evidenţiat preocupările 
profesioniştilor contabili faţă de 
corecta interpretare şi aplicare a 
acestor  reglementări. La aceste  
întâlniri tematice din această lună au 
participat  aproximativ 258 persoane. 

 În această lună la sediul Filialei Bihor 
şi-au efectuat orele de pregătire practică 
elevi de la mai multe licee din Oradea, 
instituţii de învăţământ din judeţ cu care 
avem semnate protocol de colaborare. În 
cadrul acestor întâlniri executivul filialei 
le-a prezentat elevilor lucrările care le 
efectuază fiecare. 

Directorul executiv a explicat 
elevilor  ce înseamnă C.E.C.C.A.R., 
atribuţiile Corpului, modul de organizare, 

Taboul membrilor şi posibilitatea de a fi 
membru în CLUBUL TINERILOR EXPERȚI 
CON TABILI. 

În continuarea campaniei de 
curăţenie desfăşurate la Oradea sub 
egida  “Omul sfinţeşte locul”,  executivul 
filialei a făcut curăţenia în jurul sediului şi a 
plantat flori. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
Centrul CECCAR BRĂILA – primii absolvenți certificați în calificarea  

ASISTENT DE GESTIUNE din cadrul proiectului “Calificarea resurselor umane – suport 
pentru creștere economică“ 

 
 

În data de 4 iunie 2015, cursanții cuprinși în grupul țintă participanți la programul autorizat de 
calificare Asistent de gestiune, desfășurat în Centrul CECCAR Brăila și finanțat din fonduri europene 
prin proiectul “Calificarea resurselor umane – suport pentru creștere economică”, au susținut și 
promovat cu succes examenul final de certificare. 

Fiind o încununare a unui efort concentrat pe parcursul a 9 luni de pregătire profesională, 
promovarea examenului final de certificare a calificării înseamnă o etapă finalizată cu succes atât a 
fiecărui cursant, dar și a echipei din cadrul centrului CECCAR Brăila. 

Emoțiile, bucuria, reușita și împlinirea profesională și-au dat mâna, ridicând pe înalte culmi 
speranțele, visurile și obiectivele profesionale ale tuturor celor prezenți. 

 
 

Finalizarea programului autorizat de formare în calificarea  
Inspector/Referent resurse umane 

 
 

În data de 6 iunie 2015 Centrul 
CECCAR Brăila a organizat și 
finalizat cu succes examenul de 
certificare în calificarea 
Inspector/Referent resurse umane. 
Cei 28 de cursanți declarați 
promovați au făcut parte din grupul 
țintă în cadrul programului de 
calificare profesională menționat, 
desfășurat în Centrul Brăila 
prin proiectul cu finanțare europeană 
“Calificarea resurselor umane – 
suport pentru creștere economică“. 

“Resursa umană reprezintă la 
nivelul unei entități cea mai 
importantă resursă. Trebuie să avem 
o resursă instruită, adaptată la 
nevoile entității respective. Politica 

de resurse umane reprezintă de asemenea una dintre cele mai importante politici la nivelul entitații și 
este bine ca oamenii să cunoască faptul că pentru a fi selectați și promovați într-o funcție trebuie să 
dețină anumite competențe adaptate nevoilor postului respectiv. 
Orice evaluare a entitații începe cu evaluarea resurselor umane, iar investiția în resurse umane este 
cea mai importantă pentru instituție. 



Iunie,   Nr. 06/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

23 
 

Rolul inspectorului de resurse 
umane este acela de a cunoaște toate 
aceste elemente, a ințelege viziunea 
managementului și  a aplica practic 
legislația din domeniul muncii.  

Felicit pe această cale toți 
absolvenții și efortul susținut al echipei 
din cadrul CECCAR Brăila“, a declarat 
pentru noi dna dr.ec. Iuliana Anastasia 
Panaitescu – formator teorie în cadrul 
programului de formare autorizat. 

 

 

 
 

Masă rotundă la Brăila: Aplicarea regulamentului auditului de calitate în activitatea de 
expertiză contabilă judiciară 

 
 

În data de 11 iunie 2015, CECCAR Filiala Brăila a organizat o masă rotundă având ca principal 
subiect – Aplicarea regulamentului auditului de calitate în activitatea de expertiză contabilă judiciară, 
moderată de auditorul de calitate ec. Nisipeanu Gheorghe, la care au fost invitați pentru participare 
membrii experți contabili aflați 
pe lista de specializări în 
activitatea de expertiză 
contabilă judiciară din raza 
județului Brăila. 

Întâlnirea a avut ca scop 
discutarea importanței aplicării 
prevederilor Regulamentului 
auditului de calitate în materie 
de expertiză contabilă judiciară, 
necesitatea respectării normelor 
de comportament, de lucru și de 
raportare conform Standardului 
profesional nr. 35 emis de 
CECCAR, aspecte practice 
întâlnite în piață, dar și 
recomandări privind realizarea 
în mod profesionist a misiunilor 
încredințate experților contabili 
judiciari, numiți sau parte. 

În cadrul întâlnirii, dezbaterile au fost interactive și constructive, generând noi subiecte de 
interes ce vor fi abordate și în cadrul altor întâlniri cu beneficiarii de expertize contabile judiciare. 
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Întâlnire profesională pentru prelucrarea  
Regulamentului asociațiilor de proprietari 

 
Filiala CECCAR Brăila a organizat în data de 15 iunie 2015 întâlnirea profesională cu membrii 

experți contabili și contabili autorizați prestatori de servicii pentru asociații de proprietari, având ca 
subiect – Prelucrarea Regulamentului asociațiilor de proprietari aprobat de Consiliul local al 
Municipiului Brăila prin HCLM 77/2014. 

Întâlnirea a avut ca scop actualizarea informațiilor deținute de către membrii filialei CECCAR 
Brăila ce prestează activități profesionale în acest sector. 

Fiind un domeniu sensibil din punct de vedere organizatoric, dar și al gestionării și mai ales al 
responsabilității vizavi de fondurile antrenate și cheltuielile angajate în cadrul asociațiilor de 
proprietari, confruntat deseori cu probleme grave rezultate în practică, de cele mai multe ori experții 
contabili angajați în misiuni 
de expertiză contabilă sunt 
chemați să aducă lumină în 
acest sector. 

Factorii instituționali 
atât la nivelul comunicatii 
locale dar și organizația 
profesională CECCAR au 
făcut și fac eforturi de 
conștientizare în rândul 
asociațiilor de proprietari, 
în primul rând de 
respectare a legii, apoi de 
antrenare în administrarea 
economică a fondurilor 
asociațiilor, a persoanelor 
autorizate și specializate 
să administreze, 
contabilizeze și să verifice 
gestiunea financiară a acestora. 

Asociațiile de proprietari sunt entități cuprinse în categoria entităților economice obligate prin 
lege să organizeze și să conducă contabilitatea conform Legii 82/1991 cu modificările aduse și în 
acest an. Prin urmare, pregătirea profesională a celor ce gestionează, contabilizează și verifică din 
punct de vedere contabil asociația de proprietari, trebuie să fie adecvată și să se conformeze legii. 

Experții contabili și contabilii autorizați sunt categorii de persoane autorizate, conform legii, să 
încheie contracte de prestări servicii pentru verificarea, controlul financiar contabil sau misiuni de 
cenzor pentru asociațiile de proprietari sau expertiza contabilă specifică doar experților contabili. 

Regulamentul aprobat de Consiliul local al Municipiului Brăila solicită inclusiv pentru 
administratorii asociațiilor de proprietari la angajare studii de specialitate/contabilitate în cazul în care 
acesta îndeplinește cumulativ și funcția de casier/contabil. 

Iată importanța din ce în ce mai semnificativă a educației economice, contabile, legiferate prin 
actele normative enumerate, a tuturor factorilor antrenați – administratori/casieri/contabili sau cenzori 
ai asociațiilor de proprietari, pe care aceștia trebuie să o dețină și să o aplice. Utilizarea programelor 
informatice facile existente în piață duc la transparenta și buna gestionare a documentelor 
administrative și financiar contabile. 
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Legislaţia muncii –modificări şi aplicabilitate practică – 16 iunie 2015 
 

 
În data de 16 iunie 2015, 

conducerea filialei CECCAR Brăila a 
organizat în sala de cursuri 
N.N.Constantinescu, întâlnirea 
semestrială cu participarea 
reprezentanţilor  Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Brăila, 
dnele  inspectori relaţii muncă – Dana 
Iosif şi Nicoleta Mitrea. Subiectul 
întâlnirii l-a constituit “Legislaţia muncii 
–modificări şi aplicabilitate practică“, 
acţiune la care au participat peste 60 
membri ai filialei.   

Problemele dezbătute s-au 
referit la: 

- Ordinul   nr. 831/600 din 7 aprilie 
2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; 

- Legea nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, care a adus mai multe modificări:  

- Absenţele nemotivate se scad din vechimea în muncă;  
- Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune ce nu poate fi inferior celui pe care îl 

primeşte salariatul utilizatorului, care prestează aceeaşi muncă sau una similară cu cea a salariatului 
temporar;  

- Cu privire la durata efectivă a concediului de odihnă anual, acesta se stabileşte în contractul 
individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile; 

- Legat de incapacitatea 
temporară de muncă şi cele 
aferente concediului de 
maternitate, concediul de risc 
maternal şi concediul pentru 
îngrijirea copilului bolnav, aceste 
perioade se consideră perioade 
de activitate prestată; 

- De asemenea, în situaţia în 
care incapacitatea temporară de 
muncă sau concediul de 
maternitate, concediul de risc 
maternal ori concediul pentru 
îngrijirea copilului bolnav a 
survenit în timpul efectuării 
concediului de odihnă anual, 
acesta se întrerupe, urmând ca 
salariatul să efectueze restul 
zilelor de concediu după ce a 
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încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de 
îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate; 

- A fost menţionat faptul că salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care 
incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an 
calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni 
începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical; 

Inspectorii ITM au menţionat faptul că în cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate 
efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic 
respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă 
neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la 
concediul de odihnă anual. 

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 
contractului individual de muncă. 

-  Legea nr. 97 din 7 mai 2015 care a adus modificări Codului muncii cu privire la repausul 
saptămânal, în condiţiile actuale acesta fiind de 48 ore consecutive, de regulă sâmbata şi duminica. 

 Întâlnirea a avut un caracter interactiv, participanţii au ridicat diverse întrebări rezultate din 
activitatea practică la care inspectorii ITM au avut bunăvoinţa şi deschiderea de a răspunde şi clarifica 
toate situaţiile. 

 În încheiere, inspectorii ITM au ţinut să atenţioneze experţii contabili şi contabilii autorizaţi care 
desfăşoară activităţi în domeniul legislaţiei muncii să nu efectueze lucrări care cad în sarcina 
administratorului sau a altor persoane care conduc unităţile respective, cu referire la unităţile mici, cu 
1-5 angajaţi, la care există practica întocmirii pontajelor de către profesionistul contabil sau alte 
persoane care nu au atribuţii în domeniul resurselor umane. 

 S-au făcut referiri la activitatea asociaţiilor de proprietari care utilizează forţă de muncă fără a 
încheia contracte legale de muncă sau de prestări servicii conform legislaţiei in vigoare. 

 Întâlnirea organizată de filiala CECCAR Brăila în baza protocolului de colaborare încheiat la 
nivel naţional între Ministerul Muncii şi CECCAR şi-a atins obiectivele propuse, membrii declarându-
se multumiţi, acest gen de întâlniri fiind o practică constantă în activitatea filialei. 

 
Brăila - Întâlnirea de lucru cu participarea beneficiarilor de expertize contabile judiciare şi 

membri experți contabili GEJ -17 iunie 2015 
 
 
În data de 17 iunie, filiala CECCAR 

Brăila a organizat în sala de curs N.N. 
Constantinescu, întâlnirea de lucru 
semestrială cu participarea beneficiarilor 
de expertize contabile judiciare şi a 
membrilor experti contabili. Obiectul 
întâlnirii l-a constituit analiza şi dezbaterea 
activităţii de expertiză contabilă cu 
beneficiarii pe sem I 2015. 

Din partea beneficiarilor de 
expertize contabile judiciare au răspuns 
invitaţiei: Biroul Local de Expertize 
Judiciare de pe lângă Tribunalul Brăila – 
dna Soare Andy Maria, Inspectoratului 
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Judeţean de Poliție Brăila comisar Enache Marinel, Baroul Avocaţilor Brăila prin reprezentanţii 
prodecan av. Iordan Aurelian Antonio şi consilier av. Chirilă Cristian.  

Din partea filialei CECCAR Brăila au participat preşedintele filialei dna Paula Ştefănescu, 
directorul executiv dna Carmen Tamaşi-Klaus, auditorul de calitate dnul Nisipeanu Gheorghe şi  32 
experţi contabili – membri GEJ cuprinşi în lista pe specializări 2015. 

Întâlnirea a fost moderată de preşedintele filialei care a prezentat invitaţii, activităţile şi 
preocupările CECCAR în materie de expertiză contabilă judiciară pentru îmbunătăţirea colaborării şi 
realizării misiunilor la standarde înalte de calitate. 

Pe parcursul întâlnirii, domnia sa a acordat cuvântul tuturor participanţilor, ceea ce a generat 
o atmosferă deschisă şi 
interactivă. 

Din punct de vedere 
statistic, activitatea de expertiză 
contabilă judiciară aferentă 
semestrului I 2015, comparativ cu 
aceeaşi perioadă aferentă anului 
precedent a fost prezentată de 
auditorul de calitate EC 
Nisipeanu Gheorghe în urma 
căreia au rezultat informaţii 
referitoare la: 

- numărul de rapoarte de 
expertiză contabilă întocmite de 
membrii GEJ; 

- numărul de experţi 
contabili înscrişi în listele pe 
specializări; 

- numărul mediu de 
expertize contabile; 

- numărul experţilor contabili care au efectuat expertize contabile; 
- media rapoartelor de expertiză contabilă efectuate de experţii contabili care au primit misiuni; 
- numărul referatelor de nerespectare a normelor profesionale şi cauzele. 
Probleme ridicate de către experţii contabili membri GEJ s-au referit la: 
- primirea cu întârziere a încheierilor de şedinţă, ceea ce are implicaţii în respectarea 

termenului de depunere a raportului conform prevederilor legale; 
- formularea unor obiective în încheierile de şedintă sunt neclare, repetabile, care dau naştere 

altor interpretări sau răspunsuri decât cele necesare elucidării cauzei, sau cuprind un mixt de obiective 
cu caracter tehnic şi contabil, la care experţii contabili nu au competenţa/competenţa parţială să 
raspundă; 

-unele obiective solicită încadrări juridice. 
Toate aceste situaţii au fost dezbătute împreună cu reprezentanţii prezenţi - Biroul Local de 

Expertize, IPJ şi Baroul Avocaţilor, care au manifestat pe tot parcursul întâlnirii un interes deosebit, 
deschidere în colaborare şi comunicare şi soluţii în rezolvarea problemelor. 

Întalnirea s-a finalizat cu ideea perfecţionarii comunicării la nivel instituţional între toţi factorii 
implicaţi, aceasta fiind calea optimă de rezolvare a problemelor practice în expertiză în general şi s-
au mentionat paşii de urmat până la viitoarea întâlnire. 
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Întâlnirea 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 18 iunie 2015. Actele normative dezbătute în cadrul întâlnirii la care au fost 
prezenți 71 membri experți contabili și contabili autorizați s-au referit la: 

- Calendarul obligațiilor fiscale pe luna iulie 2015; 
- Hotărârea nr. 367 din 27 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 
cu referire în principal la scutirea de impozit pe venit pentru persoanele fizice cu handicap care obțin 
venituri din activităţi 
independente, realizate în mod 
individual şi/sau într-o formă de 
asociere; 

- Ordinul nr. 1070 din 22 
mai 2015 privind stabilirea valorii 
sumei lunare indexate care se 
acordă sub formă de tichete de 
creşă pentru semestrul I al anului 
2015 potrivit căruia pentru 
semestrul I al anului 2015, 
începând cu luna mai, valoarea 
sumei lunare care se acordă sub 
formă de tichete de creşă este de 
440 lei; 
          - Ordinul nr. 1069 din 22 
mai 2015 pentru stabilirea valorii 
nominale indexate a unui tichet 
de masă pentru semestrul I al 
anului 2015 potrivit căruia pentru 
semestrul I al anului 2015, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 
9,41 lei; 
       - Ordinul nr. 577 din 18 mai 2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor 
de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat 
de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, 
păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

- Legea   Nr. 120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels; 
- Legea   Nr. 121 din 29 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, act normativ de interes 
pentru activitatea experților contabili și contabililor autorizați. 
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FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
Masă rotundă 

C.E.C.C.A.R. exponent al bunelor practici în domeniul serviciilor contabile 
 

În data de 11 iunie 2015 Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat o masa rotundă cu 
reprezentanţii Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, prin prezenţa şefului 
administraţie adjunct – inspecţie fiscală contribuabili mijlocii, domnul Ilie Jean. 

Din partea filialei au participat membrii consiliului filialei, membrii comisiei de disciplină, auditorii 
de calitate, preşedintele filialei dl Băjan Nicolae şi doamna director executiv, Cornelia Deleanu. 

În deschiderea 
evenimentului, 
preşedintele filialei, 
domnul Băjan 
Nicolae a subliniat 
importanţa întâlnirilor 
şi colaborării cu 
instituţiile statului, cu 
atât mai mult cu 
Ministerul Finanţelor 
Publice, principalul 
beneficiar al muncii 
experţilor contabili. 

Tema întâlnirii 
a fost legată de 
supravegherea 
modului de exercitare 
a profesiei de expert 
contabil şi contabil autorizat, precum şi adoptarea de măsuri de identificare a persoanelor care conduc 
evidenţe contabile sau desfăşoară activităţi specifice fără a fi membre ale Corpului. 

Pornind de la raportul privind acordarea vizei membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Braşov cu drept 
de exercitare a profesiei pentru anul 2015, tema întâlnirii a  fost identificarea soluţiilor pentru 
depistarea profesioniştilor contabili care îşi desfăşoară activitatea fără a îndeplini condiţiile legale.  

Şeful administraţiei afirmă că printre obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice, mai ales în 
activitatea de control, este şi aceea de a verifica dacă situaţiile financiare sunt conduse de persoane 
autorizate, partea cea mai sensibilă fiind legată de ţinerea contabilităţii la persoanele fizice autorizate 
sau la micii contribuabili, care declară că îşi conduc propria evidenţă. În ceea ce priveşte depunerea 
declaraţiilor şi a situaţiilor financiare, se precizează că funcţionarii de la Registru contribuabili au în 
vedere de fiecare dată să existe semnăturile şi certificările pe documente, dar este destul de dificilă 
identificarea persoanelor care sunt în afara legii. 

Se manifestă dechidere la colaborare, reprezentantul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor 
Publice Braşov asigurandu-ne de toată conlucrarea lor în oferirea de sprijin şi soluţii în demersurile 
filialei. 

Dezbaterile au fost constructive şi interactive, membrii participanţi la întâlnire arătând un interes 
sporit faţă de subiectele discutate, au pus întrebări, au oferit şi au căutat soluţii în protejarea intereselor 
membrilor C.E.C.C.A.R. ca exponent al bunelor practici în domeniul serviciilor contabile.   
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Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Braşov 
Codul muncii – la zi şi alte reglementări din domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii 

şi sănătăţii în muncă 
 
 

În data de 17 iunie, Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat o întâlnire cu reprezentanţii 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Braşov, prin prezenţa domnului inspector şef Reit Adrian Nicolae 
şi  a domnului inspector adjunct şef, Senchetru Dorin. 

 Din partea filialei C.E.C.C.A.R. Braşov au fost prezenţi la întâlnirea de lucru un număr de 67 
de membri experţi contabili şi contabili autorizaţi. 

 Scopul întâlnirii a fost 
identificarea şi analizarea 
problemelor din domeniul muncii, 
relaţiilor de muncă, securităţii şi 
sănătății în muncă, precum şi 
prezentarea noutăţilor  legislative 
apărute în acest domeniu – 
pentru  informarea  şi sprijinirea 
membrilor  filialei în activitatea lor 
în acest domeniu. 

S-au discutat şi dezbătut 
aspecte şi modificări aduse de 
Ordinul Nr. 831/600 din 7 aprilie 
2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 

nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri şi de Legea 
nr. 97 din 7 mai 2015 ce a adus modificări Codului muncii cu privire la repausul săptămânal, prin care 
se face o clarificare referitoare la repausul săptămânal al salariaților.    
 Până în prezent, angajaţii au avut parte de repausul săptămânal, conform Codului muncii, în 
două zile consecutive, de regulă sâmbătă şi duminică. Astfel, prevederea intrată în vigoare este 
necesară deoarece formularea iniţială din actul normativ era ambiguă şi permitea interpretări ce 
puteau fi în dezavantajul salariaţilor. 

De asemenea, s-a adus în discuţie şi Legea nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care a adus mai multe modificări referitoare la: 
absențele nemotivate, salarizarea temporară, durata efectivă a concediului de odihnă anual – cadru 
stabilire, acordare, respectare, aspecte legate de incapacitatea temporară de muncă și concediul de 
maternitate, de risc maternal ori îngrijire copil. 

În cadrul întâlnirii, membrii au adresat întrebări pentru clarificarea unor aspecte din domeniul 
muncii, situaţii concrete întâlnite în activitatea desfăşurată. S-au prezentat şi discutat speţe din 
activitatea membrilor filialei: 

 Contractul individual de muncă pe durată determinată; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/ 2011 privind registrul general de evidenţă a 
salariaţilor; 

 Munca prin agent de muncă temporar; 

 Încheierea contractului individual de muncă, modificarea, suspendarea şi încetarea 
acestuia; 
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 Înregistrarea şi modificarea contractelor individuale de muncă în R.E.V.I.S.A.L.  
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

Întâlnirea de lucru a membrilor filialei CECCAR Braşov 
cu tema - “Programe de finanţare europeană 2014 - 2020; linii deschise,  

condiţii, domenii de finanţare – Competitivitate, Dezvoltare Rurală  
şi Programul Operaţional Regional"  

 

În data de 25 iunie, Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat în sala de curs a filialei “Emanuel 
Ioan Nechifor” o întâlnire de lucru pe tema programelor de finanțare europeană 2014-2020. 
Moderatorul acestui eveniment a fost doamna expert contabil, lector abilitat C.E.C.C.A.R. -  Iuliana 
Panaitescu.   

Discuţiile au început prin prezentarea celor trei autorităţi de management şi anume Ministerul 
Fondurilor Europene, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 
a programelor operaţionale pe care le 
gestionează: Programul Operaţional 
Infrastructură Mare, Programul 
Operaţional de Competitivitate, 
Programul Operaţional de Asistenţă 
Tehnică, Programul Operaţional 
Capital Uman, Programul Operaţional 
Capacitate administrativă, Programul 
Operaţional regional cu cele 12 axe de 
finanţare, Programul de Cooperare 

Teritorială România-Ungaria, Programul Operaţional Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional 
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pentru Pescuit. S-a vorbit despre organismele intermediare şi autorităţile de management care vor 
face verificări prin sondaj la proiecte. 

Au fost expuse axele de finanţare, liniile de finanţare, condiţiile, domeniile de finanţare, precum 
şi circuitul unui proiect, de la cererea de finanţare, până la plata efectivă. De asemenea, s-a atras 
atenţia asupra noilor axe de finanţare deschise şi asupra termenelor de depunere a proiectelor. 

Au fost oferite informaţii complete despre paşii ce trebuie urmaţi începând cu procurarea 
ghidului solicitantului, depunerea cererilor de finanţare la organismele intermediare, evaluarea 
eligibilităţii, evaluarea şi selecţia proiectelor, monitorizarea financiară şi tehnică a proiectului etc.  
Lectorul a punctat faptul că competitivitatea este una dintre cele cinci provocări privind dezvoltarea 
României, subliniind necesitatea îmbunătăţirii capacităţii de inovare şi cercetare pentru dezvoltarea 
de produse, servicii, afaceri, procese şi modele sociale, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului de 
faceri. S-a vorbit despre clusterele de inovare ca şi structuri de sprijin ale afacerilor care activează 
într-un anumit domeniu de activitate şi includ firme interconectate, furnizori, instituţii şi organizaţii 
conexe, care generează sinergii directe şi indirecte între ele; structuri sau grupuri organizate de părţi 
independente concepute pentru inovare de produs sau de proces, pentru a stimula activitatea 

inovatoare, pentru a promova 
utilizarea în comun a echipamentelor 
şi a schimbului de cunoştinţe. 

Invitata a răspuns la întrebările: 
cine poate beneficia de fonduri 
nerambursabile, care sunt acţiunile 
eligibile, care este valoarea maximă a 
fondurilor nerambursabile, care sunt 
documentele necesare întocmirii 
cererii de finanţare. 

  
În urma acţiunii, mesajul 

membrilor prezenți a fost de a continua 
organizarea unor astfel de acțiuni și în 

viitor, întrucât sunt de mare interes, ei având în permanenţă nevoie de informaţii actualizate. 
 

Seminarul gratuit: “Oportunităţi de finanţare nerambursabile 2014-2020” 
 

În urma numărului foarte mare de solicitări şi a interesul crescut în rândul membrilor în ceea ce 
priveşte accesarea şi utilizarea 
fondurilor europene, în data de 
29 iunie 2015 filiala 
C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat 
în sala de curs a filialei “Emanuel 
Ioan Nechifor” un seminar gratuit 
pe tema oportunităţilor de 
finanţare nerambursabile 2014-
2020. Invitaţi au fost 
reprezentanţii Camerei de 
Comerţ şi Industrie Braşov, prin 
persoana domnului Attila Szekely 
şi a doamnei Sandu Monica, 
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consultanţi în cadrul C.C.I. Braşov.   

Au fost prezentate programele naţionale de finanţare 2015, respectiv  Programul pentru 
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare: START,  
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanţi în afaceri: SRL-D, Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare 
a produselor şi serviciilor de piaţă: COMERT. Au fost expuse bugetele de finanţare alocate pentru 
fiecare proiect, precum şi perioadele de depunere a proiectelor. 

Interesul crescut al membrilor a fost cu privire la solicitanţii exigibili, condiţii de acordare şi 
cheltuieli eligibile. 

A fost prezentată schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact 
major în economie, subliniindu-se că ajutorul de stat nu poate depăşi valoarea totală a contribuţiilor 
pe 5 ani la dezvoltarea regională aferente investiţiei pentru care se solicită finanţarea. 

A fost prezentat şi Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu Axele prioritare 2014-2020, 
Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, precum şi Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu investițiile în active fizice şi dezvoltarea exploataţiilor şi a 
întreprinderilor. Membrii au 
solicitat informaţii complete cu 
privire la instalarea tinerilor 
fermieri, ca şi beneficiari 
eligibili, valoarea sprijinului 
public nerambursabil şi 
condiţiile de eligibilitate. Au fost 
oferite lămuriri cu privire la 
condiţiile obligatorii ale planului 
de afaceri şi evaluarea 
proiectelor de acest gen. 

Întâlnirea s-a dovedit a fi 
extrem de utiă, atât prin 
informaţiile oferite, materialele 
prezentate, cât şi întrebările 
formulate de către membri. Filiala Braşov va mai organiza acţiuni de acest gen, având în vedere 
interesul din ce în ce mai ridicat al membrilor în domeniul gestionării fondurilor europene. 
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 
 
 

Activitate intensă a Filialei CECCAR București,  
desfășurată pe parcursul lunii iunie 

 
Pe tot parcursul lunii iunie, Filiala CECCAR București a desfășurat o multitudine de acțiuni, 

venind astfel în întâmpinarea membrilor cu informații importante, de ajutor în activitatea pe care 
aceștia o desfășoară. Prima lună a verii a fost marcată și printr-o acțiune cu caracter social, organizată 
în colaborare cu Clubul Tinerilor Experți Contabili din România – ”Soft. Social. Succes.”, tinerii membri 
ai filialei având ocazia să afle rețeta succesului în carieră de la alți tineri profesioniști care au împărtășit 
secretul de a reuși.  

 Membrii filialei au primit și pe parcursul acestei luni informații necesare obținerii vizei anuale, 
documentației necesare. De asemenea, au fost oferite detalii cu privire la posibilitate dobândirii calității 
de expert contabil/contabil autorizat persoanelor interesate. 

 Numeroase informări au fost transmise membrilor prin intermediul e-mail-ului, în special cu 

privire la activitățile filialei, seminarii, cursuri, întâlniri săptămânale etc. 

 

 75 de absolvenți ai Centrului de formare CECCAR București 

Felicitări 
absolvenților Centrului 
de formare CECCAR 
București din cadrul 
proiectului "Calificarea 
resurselor umane - 
suport pentru creștere 
economică", certificați 
în calificarea Asistent de 
Gestiune! 

75 de viitori 
asistenți de gestiune au 
susţinut sâmbătă, 6 iunie, 
examenul de absolvire a 
cursurilor derulate în 
cadrul proiectului 
"Calificarea resurselor 
umane - suport pentru 
creștere economică", finanțat din fonduri europene, în centrul de formare profesională CECCAR 
București. 

Examenul de certificare a competențelor a fost susținut de cursanții celor 3 grupe din cadrul 
centrului București, la finalul cursurilor derulate pe parcursul a 9 luni, sub îndrumarea formatorilor: 
Elena Boban - responsabil centru București, Mariana Bunea și Andrei Aurel. 
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Urmând propriul slogan „Dezvoltă-te prin cunoaștere”, organizatorii cursurilor împreună cu 

întreaga echipă de coordonare 

a acestor activități și-au 

propus și au reușit pe 

parcursul acestei perioade să 

aducă un element nou în 

activitatea de formare 

profesională, punând accent 

atât pe cunoștinţele teoretice, 

dar mai ales pe rezolvarea 

aplicațiilor practice, latură 

considerată ca importantă 

modalitate de însușire a unei 

meserii sau profesii.  

Totodată, prin aceste 

cursuri participanții au fost 

ajutați să dobândească 

încredere în sine, autocunoaștere, dezvoltarea capacităţilor de cunoaștere a oamenilor, îmbunătățirea 

abilităților de comunicare, abilități și comportamente noi pentru ca viața personală și profesională să 

fie mai împlinite.  

  

Certificarea obținută 

reprezintă un avantaj 

competitiv pe piața muncii și 

implicit creșterea șanselor 

pentru un loc de muncă în 

acest domeniu.  

Mulțumim cursanților, 

formatorilor, partenerilor de 

practică și echipei 

manageriale care a 

coordonat acțiunile incluse în 

acest proiect pentru implicare 

și urăm mult succes noilor 

Asistenți de gestiune! 

Suntem mândri de 

TOȚI!  
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Prevenirea și sancționarea spălării banilor. Măsuri de prevenire și combatere a finanțării 

terorismului 

 

 

CECCAR Filiala București, împreună cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării 

Banilor au organizat, în data de 9 iunie, în incinta Amfiteatrului ”Prof. univ. dr. Marin Toma” un seminar 

de instruire a membrilor cu privire la fenomenul prevenirii și sancționării spălării banilor, precum și 

pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.  

În deschiderea evenimentului, președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian a adresat un 

cuvânt de bun-venit tuturor și a 

făcut precizări cu privire la 

importanța seminarelor de instruire 

organizate în colaborare cu Oficiul 

în activitatea desfășurată de 

profesioniștii contabili. 

Din partea Oficiului au fost 
prezenți la eveniment Ileana Totolici 
- analist financiar, Direcția 
Supraveghere și Control, Viorica 
Simtinică – șef serviciu Analiză 
financiară în cadrul Direcției Analiză 
și Prelucrare a Informațiilor, 
Laurențiu Robu - analist financiar în 
cadrul Serviciului Juridic. 

În cadrul seminarului, 

reprezentanții Oficiului au prezentat aspecte ce țin de fenomenul spălării banilor, modalități de 

prevenire și combatere a acestuia și au oferit ocazia celor prezenți să obțină răspunsuri avizate cu 

privire la neclaritățile existente. 

”Implementarea 
regimului sancțiunilor 
internaționale și finanțarea 
terorismului”, ”Cunoașterea 
clientelei și monitorizarea 
relației de afaceri: 
conformitate, supraveghere și 
control”, ”Tipologii/scheme de 
spălare a banilor”, ”Dezbaterea 
cadrului legal în domeniul 
prevenirii și combaterii spălării 
banilor/finanțării terorismului” 
au reprezentat temele 
discuțiilor ce au decurs 
interactiv, prin întrebări ale 
membrilor și răspunsuri avizate 
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din partea reprezentanților ONPCSB. 
Peste 100 de membri ai filialei au luat parte la seminar, arătând interes sporit vizavi de temele 

dezbătute, adresând întrebări reprezentanților ONPCSB și primind lămuriri asupra problemelor 

întâmpinate în activitatea desfășurată. 

Directorul executiv al filialei, ec. Elena Boban a transmis celor prezenți în sală că problemele 

ce nu au fost lămurite în cadrul acestui seminar se vor discuta într-o întâlnire ulterioară cu membrii, 

prin intermediul bunelor relații de colaborare existente între CECCAR și ONPCSB. De asemenea, 

domnia sa a precizat că în cel de-al doilea semestru al anului va avea loc un alt seminar de instruire 

a membrilor, în colaborare cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, la o dată ce 

va fi anunțată ulterior. 

  

Dezvoltarea personală, calea către succesul profesional - ”Soft. Social. Succes.”  

 

”Soft. Social. Succes.” s-a intitulat evenimentul desfășurat în data de 17 iunie a.c., organizat de 
Clubul Tinerilor Experți Contabili din România în colaborare cu Filiala CECCAR București. Amfiteatrul 
”Prof. univ. dr. Marin Toma” s-a umplut de tineri stagiari și profesioniști contabili care au răspuns cu 
entuziasm invitației de a lua parte la manifestare. Evenimentul a fost deschis de către managerii de 
proiect ai Clubului, Valentina Radu și Andrei Badiu, care au urat bun-venit celor prezenți și le-au făcut 
cunoscută istoria scurtă dar plină de evenimente a Clubului Tinerilor Experți Contabili din România 

(CTECR), înființat în anul 
2013 de directorul general al 
CECCAR, ec. Daniela 
Vulcan-Văduva. De 
asemenea, Larisa Vlăsceanu, 
manager de proiect CTECR 
Regiunea Sud-Vest și 
susținător permanent al 
acțiunilor Clubului s-a alăturat 
invitaților menționați, 
declarând că experții 
contabili, profesioniști 
desăvârșiți, trebuie să acorde 
o deosebită importanță atât 
dezvoltării profesionale, cât și 
celei personale.  

În deschiderea serii 

dedicate tinerilor profesioniști 

contabili ai Filialei CECCAR București, directorul executiv ec. Elena Boban s-a adresat acestora, 

încurajându-i să continue participarea la evenimentele organizate de Club, reușind astfel să se creeze 

conexiuni și un benefic schimb de experiență între tinerii experți contabili. Domnia sa a menționat, de 

asemenea, că aceste evenimente, întreaga activitate și dezvoltare a Clubului nu ar fi posibile fără 

implicarea și susținerea fără margini a directorului general al CECCAR,  care a declarat, chiar la 

înființarea acestuia, cu entuziasm și încredere: ”Pariez pe tineri!”. 

Evenimentul 3S – ”Soft. Social. Succes.” a adus în atenția publicului trei tineri profesioniști, ce 

au susținut prezentări pe teme atractive pentru participanți. Astfel, cuvântul ”soft” a fost atribuit 
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prezentării Alexandrei Roată, managing partner Softlead, care a răspuns prin expunerea sa la 

întrebarea ”cum îi poate ajuta tehnologia pe experții contabili în activitatea zilnică?”. 

Prezentarea atribuită cuvântului ”social” i-a revenit lui Paul Stoicescu, consultant, expert în 

optimizarea proceselor, care a făcut cunoscut tinerilor prezenți modul în care campaniile Corporate 

Social Responsibility (Responsabilitatea Socială a Companiilor - CSR) contribuie la bunăstarea 

comunității, denumirea acestei teme fiind ”CSR – Corporate Social Responsibility – România 

Responsabilă”.  

Cea de-a treia prezentare care a captat atenția publicului, atribuită directorului economic al 

companiei ”Arexim Audit”, Alexandru Paru, intitulată ”Forme de succes” a fost menită să îi ajute pe 

tinerii stagiari și experți contabili și conștientizeze succesul generat de îmbrățișarea profesiei de expert 

contabil. De asemenea, Alexandru Paru a expus modalitatea și succesul generat de dezvoltarea 

proiectelor prin accesarea de fonduri europene nerambursabile.  

Au fost acordate de 

către Filiala CECCAR 

București plachete în semn de 

mulțumire pentru implicarea în 

buna desfășurare a 

evenimentului ”Soft. Social. 

Succes.” celor trei speakeri – 

Alexandra Roată, Paul 

Stoicescu, Alexandru Paru -, 

dar și reprezentanților CTECR 

– Valentina Radu, Larisa 

Vlăsceanu și Andrei Badiu. 

În semn de recunoștință 

pentru susținerea permanentă 

a tinerilor, a încrederii acordate 

acestora, a dăruirii și implicării 

fără margini în acțiunile Clubului Tinerilor Experți Contabili din România, directorul executiv al Filialei 

CECCAR București a acordat Distincția de excelență directorului general al CECCAR, ec. Daniela 

Vulcan-Văduva. 

Evenimentul ce a vizat în special dezvoltarea personală a tinerilor profesioniști contabili a captat 

cu ușurință atenția participanților, expunerile bucurându-se de întreaga apreciere a acestora. Iar 

pentru că dezvoltarea personală reprezintă pasul sigur către succesul profesional, așteptăm ca un 

număr cât mai mare de stagiari și tineri experți contabili/contabili autorizați să ia parte și să se implice 

activ în manifestările organizate de Clubul Tinerilor Experți Contabili din România creat, sub egida 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ca un proiect de asistenţă şi 

informare dedicat promovării şi dezvoltării tinerilor profesionişti contabili. 
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Elevi ai Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu” - incursiune în lumea contabilă  

 

 

În perioada 25 iunie – 2 iulie a.c., mai mulți elevi ai Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu” 

au participat la vizite de studiu, organizate de profesorii coordonatori ai claselor, împreună cu Filiala 

București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  

Pentru a-i ajuta pe elevi să își croiască încă de pe băncile școlii drumul în cariera pe care vor 

să o urmeze, pentru ca alegerea acesteia să fie mai ușoară iar primii pași pe care îi vor face la sfârșitul 

studiilor liceale să fie corelați cu așteptările pe care le au de la viitoarea carieră, directorul executiv al 

filialei, ec. Elena Boban, alături de președinte, lect. univ. dr. Florentin Caloian le-au făcut cunoscut 

elevilor organismul profesional, împreună cu beneficiile generate de profesia contabilă. De asemenea, 

elevii au primit informații foarte utile pe viitor legate de profesie, de drumul care trebuie urmat pentru 

îmbrățișarea acesteia, dar și aspecte legate de ceea ce presupune contabilitatea secolului XXI. 

Pentru ca imaginea tinerilor să fie cât mai clară asupra rolului pe care Corpul Experților Contabili 
și Contabililor 
Autorizați din 
România îl are 
în viața 

economică 
românească, 

acestora li s-a 
prezentat atât 
de către 

conducerea 
filialei, cât și 
printr-un scurt 
film locul 

organismului 
profesional în 
istorie și 

importanța 
acestuia încă de 
la înființare, din 
anul 1921. 

Incursiunea în istoria organismului profesional a ajutat elevii să își creeze o imagine mai clară 

asupra a ceea ce reprezintă CECCAR în profesia contabilă și a locului important pe care îl ocupă la 

nivel internațional, în rândul celor mai importante organizații profesionale, loc câștigat prin muncă și 

profesionalism și prin eforturile depuse de cel ce a fost președintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin 

Toma, care a și reînființat organismul profesional începând cu anii `90. 
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Activitatea destinată elevilor Colegiului Economic ”Costin C. Kirițescu” a culminat cu vizita 

acestora la Muzeul Profesiei Contabile din România, situat în apropierea Filialei CECCAR București, 

pe bulevardul Mircea Vodă nr. 35, unde tinerii au putut vedea documente, instrumente de lucru 

specifice contabilității, mărturii scrise, atestări ale momentelor cheie în existența Corpului. 

Elevii s-au dovedit încântați de momentele petrecute în muzeu și de istoria contabilității 

prezentată prin 

dispunerea cronologică a 

lucrărilor și obiectelor 

care se regăsesc pe 

rafturi, de la primele 

atestări ale activităților 

contabile în România, 

până la ample lucrări din 

prezent. Vizitatorii s-au 

putut convinge că de la 

abac la răboj sau 

pietricelele rudimentare 

folosite în cele mai vechi 

timpuri pentru primele 

calcule și până la 

sofisticatele computere 

din zilele noastre, călătoria între vârstele contabilității este pasionantă și încărcată de informații. 
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Pregătirea profesională a membrilor Filialei CECCAR București pe parcursul lunii iunie 

 
  

În luna iunie 2015, C.E.C.C.A.R Filiala Bucureşti a venit cu noi programe de dezvoltare a 
cunoştinţelor profesionale, atât prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 
Continuă, cât şi a întâlnirilor săptămânale gratuite organizate pentru membri şi stagiari. 

Astfel, au fost organizate pe parcursul lunii iunie 2015 patru 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 și legislativ, cum ar fi:  

 “Politici contabile și metode de consolidare a conturilor. Studii de caz” susținut de 
lect. univ. dr. Caloian Florentin – 3 iunie 2015 (90 de participanți); 

 “Proceduri de fuziuni și divizări de societăți conform noilor reglementări. Studii de caz” 
– 10 iunie 2015 susținut de lect. univ. dr. Caloian Florentin (80 de participanți); 

 Întâlnire profesională cu caracter interactiv, axându-se pe discuții libere legate de 
activitatea de expertiză contabilă susținută de Cornea Ion – auditor de calitate și Anton Camelia – 
membru al Comisiei de Disciplină – 18 iunie 2015 (95 de participanți); 

 “Activitatea de verificare a managementului financiar contabil într-o asociație de 
proprietari” – 24 iunie 2015 susținută de Bratu Gabriela – expert contabil, formator  și asist. univ. dr. 
Florin Dobre, Biroul Fiscalitate CECCAR, Secretar General I.F.A. România (50 de participanți). 

  Toate aceste întâlniri gratuite cu membrii s-au dovedit a fi extrem de utile, ajutându-i pe aceștia să își 
clarifice eventualele nelămuriri în domeniu. Însumând un număr de aproximativ 350 de participanți, 
care au apreciat informaţiile primite, dar şi modul interactiv în care s-au desfăşurat,  întâlnirile 
profesionale au oferit acestora 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.  
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De asemenea, în cursul lunii iunie 2015 în cadrul filialei Bucureşti au fost organizate trei cursuri 
din cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, cursul de “Fiscalitate – 
Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară“ susținut de 
preşedintele filialei, lectorul univ. 
dr. Caloian Florentin, ce a avut loc 
în perioada 15.06.2015 – 
16.06.2015, la care au participat 
103 cursanți, cursul de ,,Doctrină 
și deontologie profesională – 
Audit și certificare”, organizat în 
perioada 29.06.2015 – 
30.06.2015, cu aproximativ 50 de 
participanţi, aceștia beneficiind de 
experienţa şi profesionalismul 
Directorului General al Corpului, 
Ec. Daniela Vulcan – Văduva, 
precum și al președintelui filialei, 
lect. univ. dr. Caloian Florentin şi 
cursul de “Accesarea, utilizarea, 
controlul şi recuperarea 
fondurilor europene – 
Standarde profesionale emise 
de Corp”, susţinut de prof. univ. 
dr. Dumitru Graziella Corina, în 
perioada 29.06.2015 - 
30.06.2015, la care au participat 
aproximativ 140 de membri. 

Toţi profesioniştii contabili, 
indiferent de serviciile 
profesionale în care activează, 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. 

 

FILIALA CECCAR BUZĂU 
 
Cuvântul-cheie al activităţilor desfăşurate de Filiala C.E.C.C.A.R Buzău în luna iunie a fost 

dinamism. Mai multe activităţi au marcat această lună: 
 În data de 6 iunie, 24 de viitori asistenţi de gestiune şi 28 de viitori inspectori de resurse umane 
au susţinut examenul de absolvire a cursurilor derulate în cadrul proiectului “Calificarea resurselor 
umane - suport pentru creştere economică”, cursuri care s-au desfăşurat pe parcursul a 9 luni sub 
îndrumarea formatorilor de stagiu: Adina Mărgineanu - responsabil centru Buzău, Vasile Jureschi şi 
Mihaela Chirtoc. 
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Participanţii la aceste cursuri, pe lângă cunoştinţele teoretice şi practice dobândite pentru 
practicarea noilor profesii, au fost sprijiniţi să se cunoască mai bine, să devină conştienţi de potenţialul, 
de aptitudinile şi trasăturile care-i definesc, au învăţat să relaţioneze mai bine şi cum să-şi organizeze 
timpul astfel încât să răspundă cu succes noilor provocări profesionale. 
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Felicitări absolvenţilor Centrului de formare CECCAR Buzău din cadrul proiectului “Calificarea 
resurselor umane - suport pentru creştere economică”, certificaţi în calificarea Inspector Resurse 
umane şi Asistent de gestiune. 

 
 În perioada 8-12 iunie s-a organizat cursul de Contabilitate financiară. 51 de membri au 
participat la întrunirea cu conf. univ. dr. Adriana Popa, noutăţile din domeniu anunţate de OMFP 
1802/2014, OMFP 170/2015, OUG 79/2014 de modificare a Legii contabilităţii 82/1991 fiind un subiect 
extrem de interesant pentru profesioniştii contabili buzoieni, care au discutat numeroase aspecte 
tehnice din domeniul contabilităţii financiare şi au beneficiat de cele mai avizate răspunsuri la 
problemele expuse. 

 
 
 

 În data de 11 iunie, în sala de curs “Paul Bran” a filialei CECCAR Buzău s-a organizat o masă 
rotundă cu tema: 

 
Conducerea contabilităţii societăţilor comerciale în procedura generală a insolvenţei şi în 

procedura de lichidare judiciară. Prevenirea insolvenţei.  

Având în vedere importanţa acestei activităţi în viata economică locală, au fost invitaţi să participe 
la eveniment, pe lângă experţii contabili membri CECCAR, şi membri ai Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă, precum şi reprezentanţi ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Buzău.  

Din partea AJFP Buzău au participat d-na Sanda Preda - şef adjunct Colectare Contribuabili 
Mijlocii şi d-l Popescu Ginel - inspector din cadrul compartimentului insolvenţă şi lichidare, iar din 
partea filialei - conducerea filialei şi 20 de membri.  
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Discuţiile s-au purtat pe marginea Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă şi a Ordinului nr. 1376/2004 privind aprobarea Normelor metodologice privind 
reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a 
societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor 
comerciale şi tratamentul fiscal al acestora. Membrii prezenţi la întrunire au adresat întrebări 
reprezentanţilor ANAF, dar şi colegilor care sunt şi practicieni în insolvenţă, fapt ce a condus la 
concluzia că tema a stârnit un real interes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a subliniat necesitatea organizării unor întâlniri cu reprezentanţii Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Buzău privind aplicarea noilor reglementări în domeniul fiscalităţii. 

În încheiere, invitaţii au apreciat că întâlnirea a fost utilă şi au comunicat conducerii filialei că este 

necesară emiterea unui ghid privind ţinerea contabilităţii în perioada generală a insolvenţei şi în 

procedura de faliment a societăţilor comerciale. 
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FILIALA CECCAR CĂLĂRAȘI 
În data de 17 iunie 2015, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Călăraşi a avut loc întrunirea de lucru 

cu G.E.J. aferentă semestrului I 2015, la care au participat, din partea Tribunalului Călăraşi – doamna 
Luca Victoria – şef birou local de expertize, domnul director executiv Coman George şi domnul auditor 
de calitate Gheorghe Tudor. 
 Tema întrunirii a fost: 

 Precizări şi modificări de actualitate privind expertizele. 
Domnul Gheorghe Tudor – auditor de calitate – a prezentat situaţia expertizelor judiciare pe 

semestrul I, a prezentat situaţia experţilor contabili, membri GEJ şi a rapoartelor de expertiză contabilă 
judiciară la data de 17.06.2015.  
 Membrii GEJ au pus mai multe întrebări legate de onorarii şi termene, precum şi de decontul 
de cheltuieli, anexat la raport. În urma solicitărilor membrilor GEJ cu privire la obiectivele expertizelor 
contabile judiciare, tariful onorariilor şi la onorariul provizoriu, doamna Luca Victoria – reprezentantul 
Tribunalului Călăraşi a precizat: în situaţia în care obiectivele expertizei sunt neclare şi necesită 
precizări, să se solicite în scris explicaţii suplimentare sau să se solicite întâlnire în camera de Consiliu. 
Modificarea tarifelor orare se face pe bază de fundamentare şi filiala CECCAR poate să solicite în 
scris aceste modificări.  

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
1. ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  

În data de 9 iunie 2015 în sala de şedinţă a filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii, cu 
ocazia căreia au fost prelucrate 18 acte legislative apărute în perioada 10 mai 2015 – 8 iunie 2015.   
Un accent deosebit s-a acordat Hotărârii Guvernului nr. 367/2015 pentru modificarea și completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004 (HG nr. 367/2015), respectiv Legii nr. 120/29 mai 2015 privind stimularea 
investitorilor individuali – business angels 
publicat în M.Of. nr. 382/02.06.2015. 

În cadrul acestei întâlniri s-au mai 
prezentat şi dezbătut: 
- Obligativitatea depunerii declaraţiilor 307 şi 
311; 
- Comunicatele de presă ANAF apărute în 
perioada 10 mai 2015 – 8 iunie 2015. 

 

 

2. CURS „CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI RAPORTĂRI FINANCIARE, SEMESTRIALE ŞI ANUALE” 

În luna iunie a.c. a fost organizat un curs în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Profesională Continuă, respectiv “Contabilitatea instituţiilor publice şi raportări financiare, semestriale 

şi anuale ” – lector Dr. Georgeta Alecu – şef serviciu de la Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate 
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Publică la Ministerul Finanțelor Publice. La 

acest curs au participat un nr. de 38 

profesionişti contabili din cadrul instituţiilor 

publice din judeţ (primării, şcoli, spitale şi alte 

unităţi descentralizate), precum şi membrii ai 

Corpului.  În cadrul cursului au fost aprofundate 

aspectele contabile şi fiscale specifice 

instituţiilor publice. 

  

 

 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 
Întâlnirea membrilor filialei Dâmboviţa cu reprezentantul ITM Dâmboviţa în cadrul mesei 
rotunde cu tema “Aspecte curente privind bunele practici derivate din legislaţia muncii şi 

relaţia expertului contabil/contabilului autorizat cu ITM“ 

 

        Continuând colaborarea cu  
reprezentanţii instituţiilor de pe 
plan local,  potrivit sarcinilor filialei 
derivate din  Programul de 
activitate aprobat prin Conferinţa 
Naţională  a CECCAR din 
20.03.2015, pe data de 30 iunie 
2015, la sediul filialei CECCAR 
Dâmboviţa, a avut loc masa 
rotundă  la care  reprezentantul 
ITM Dâmboviţa, domnul 
inspector şef adjunct  ing. Popa 
Nicolae a abordat tema “Aspecte 
curente privind bunele practici 

derivate din legislaţia muncii şi relaţia expertului 
contabil/contabilului autorizat, cu ITM“.  
          La eveniment au participat 20 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. 
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Întâlnirea a debutat cu comunicarea de către reprezentantul ITM a prevederilor  HG nr. 
1091/2014, privind majorarea 
salariului minim începând cu 
data de 01 iulie 2015, 
precizând obligaţia 
profesioniştilor contabili de a 
actualiza şi înregistra 
modificările de salarii, în 
programul de evidenţă  
REVISAL.  În continuare, au 
avut loc dezbateri pe aspecte 
ale Legii 53/2003-Codul 
muncii, cu privire la munca fără 
forme legale de angajare şi 
sancţiunile prevăzute de lege. 

Domnul inspector şef 
adjunct ing. Popa Nicolae a  
prezentat în continuare 

completările la Legea 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri,  prin Ordinul 831/600/2015 care aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii şi precizează 
formularele utilizate în domeniul activităţii ziliere, inclusiv Anexa 7 -  Acord privind plata remuneraţiei  
efectuată la sfârşitul săptămânii/la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii şi de stabilire a 
modalităţii de plată. 

De asemenea, au fost amintite modificările şi completările Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, prin Legea 154/2015. 

S-au adus în discuţie prevederile Ordonanţei nr. 8/2015, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 prin care se stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind 
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, în vigoare de la 02.02.2015. 
        În continuarea prezentării, reprezentantul ITM Dâmboviţa a subliniat prevederile  Directivei CE 
88/2003, în care se precizează că durata concediului de odihnă se stabileşte în contractul individual 
de muncă, respectând legea şi contractul colectiv de muncă aplicabil şi nu este afectat de concediul 
medical. 
        Cu privire la detaşarea salariaţilor în Spaţiul Economic European, cât şi detaşarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, s-au specificat prevederile Directivei 
96/71/CE, utilizarea în aceste situaţii, a Formularului A1. 
 
        La finalul acţiunii, membrii filialei Dâmboviţa a CECCAR au fost invitaţi să adreseze întrebări 
pentru a primi răspunsuri avizate la problemele pe care le-au întâmpinat în raporturile de muncă. S-
au pus în discuţie aspecte care vizează activitatea profesioniştilor contabili  referitoare la munca 
desfăşurată de către salariaţi în perioada zilelor libere legale, modalitatea de recuperare a acestora, 
angajarea cu timp parţial de lucru, specificarea regulilor de desfăşurare a activităţii în Regulamentul 
de Ordine Interioară din cadrul societăţii, necesitatea şi obligativitatea existenţei unei evidenţe a 
timpului lucrat, perioade de suspendare a contractului individual de muncă,  încadrarea conform 
Clasificării ocupaţiilor din România. 

Ca exemple de bune practice, informaţiile relevante au fost diseminate tuturor membrilor filialei, 
prin intermediul unui buletin informativ elaborat prin implicarea executivului filialei. 
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Educaţia continuă, argument în favoarea celor mai bune practici profesionale  
 
În vederea sprijinirii educaţiei continue a membrilor filialei dar şi încurajării celor mai bune practici în 
cadrul cabinetelor, în luna iunie a.c. în cadrul filialei Dâmboviţa au avut loc acţiuni educative destinate 
creşterii valorilor profesionale şi dezvoltării aptitudinilor personale manifestate în relaţiile cabinetelor 
membrilor CECCAR cu clienţii acestora. Cursul organizat pe domeniul „Controlul calităţii şi 
managementul relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR” a abordat aspecte conceptuale 
referitoare la  resursa umana privită ca element strategic al cabinetului, strategia cabinetului membru 
CECCAR ca parte integrantă a managementului relaţiilor cu clienţii, îmbinate armonios cu aspecte 
practice dezvoltate în studii de caz care au încurajat cursanţii să devină parte activă a procesului 

educaţional, prin formularea de 
întrebări şi dezbaterea unor 
subiecte cu impact direct asupra 
bunelor practici din cabinetele 
membrilor filialei (rolul CECCAR 
în definirea strategiei 
cabinetelor şi a formării resursei 
umane,  rezolvarea dilemei 
sarcini-potenţial, elaborarea 
strategiilor de ameliorare a 
dilemelor, atitudinea corectă în 
relaţiile cu clienţii, procese şi 
proceduri privind managementul 
relaţiilor cu clienţii, principiul 
cauză-efect, etc.).  

 

Cursul, organizat pe domeniul 
„Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă”, a utilizat asemenea tuturor acţiunilor educaţionale 
organizate sub autoritatea CECCAR, ca o cerinţă de armonizare cu exigenţele globale ale profesiei 
contabile, metode de prezentare şi de lucru care facilitează extinderea competenţelor membrilor filialei 
privind gestiunea relaţiilor cu clienţii cabinetelor membrilor CECCAR, cunoştinţele şi competenţele 
dobândite putând fi folosite în 
contextul gestiunii relaţiilor cu actualii 
clienţi ai cabinetelor membre 
CECCAR sau cu potenţiali clienţi ai 
acestora. Pornind de la client ca şi 
concept, aria abordărilor a fost 
completată cu aspecte practice axate 
pe studii de caz concrete ce privesc 
coordonatele juridice ale relaţiilor cu 
clienţii, rolul CECCAR, caracteristicile 
relaţiei contractuale dintre un membru 
CECCAR şi clienţii săi, repere 
profesionale, managementul ca 
proces în cadrul unui cabinet, strategii 
de succes privind bunele practici în 
relaţiile cu clienţii.     
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Acţiunile educaţionale organizate de filiala Dâmboviţa în luna iunie înregistrează şi masa 
rotundă cu tema „Fenomenul de spălare a banilor în Europa - cazuri recente”, în cadrul căreia 
membrii filialei au fost informaţi cu 
privire la cele mai recente forme 
de manifestare a fenomenului de 
spălare a banilor în  ţări europene. 

Masa rotundă cu tema 
„Atitudinea, factor de succes în 
lumea afacerii” a dezbătut 
rezultatul cercetărilor de 
specialitate cu privire la rolul 
determinant al impactului 
nonverbal şi în principal al 
atitudinii în relaţiile interumane şi 
de afaceri. Animaţia prezentată a 
sporit interesul pentru înţelegerea 
şi aprofundarea aspectelor 
informale care pot adăuga 
succesului profesional un plus de 
valoare şi satisfacţie personală.   

 

FILIALA CECCAR DOLJ 
 
 
Preşedintele în exerciţiu al 

Consiliului filialei C.E.C.C.A.R. Dolj, 
conf. univ. dr. Valeriu Brabete, 
împreună cu viitorul preşedinte 
pentru mandatul 2016-2020, conf. 
univ. dr. Drăgan Cristian, au 
prezentat în faţa studenţilor din 
ultimul an al Facultăţii de Economie 
şi Administrarea Afacerilor Craiova 
elemente relevante referitoare la 
organismul profesional 
C.E.C.C.A.R., modalitatea de 
obţinere a calităţii de expert contabil, 
data desfăşurării sesiunii de 
examene precum şi faptul că filiala 
Dolj vine în sprijinul lor, organizând 
un curs de pregătire pentru acest 
examen.  
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De asemenea, au prezentat 
bibliografia de examen şi lucrările 
profesionale ale editurii 
C.E.C.C.A.R. ce pot fi achiziţionate 
de la filială. 

 

 

 

 
În baza Protocolului de colaborare 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, desfăşurat cu ocazia 
Zilelor Craiovei, 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 
3-7.06. 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 Dolj a organizat miercuri, 10 iunie 2015, ora 14.30, seminarul cu tema „Proiecte cu 
finanţare nerambursabilă pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi persoane autorizate”. 
        Rolul acestui seminar a fost de a mediatiza în rândul membrilor şi a mediului de afaceri 
oportunităţile de finanţare din fonduri nerambursabile, fiind destinat atât reprezentanţilor societăţilor 
comerciale, cât şi membrilor filialei C.E.C.C.A.R. Dolj care au posibilitatea accesării programelor cu 
finanţare nerambursabilă atât în calitate de persoane fizice autorizate, cât şi de colaboratori şi 
consultanţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii. 
       În deschiderea acestei acţiuni, directorul executiv al C.E.C.C.A.R. filiala Dolj, Lascu Florin a 
solicitat profesioniştilor prezenţi în sală ca în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară să respecte 
următoarele principii ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, având în vedere că sunt 
garanţi ai respectării legislaţiei financiar-contabile: integritate, obiectivitate, competenţa profesională 
şi prudenţa, confidenţialitatea, comportamentul profesional şi respectul faţă de normele tehnice şi 
profesionale. De asemenea, a prezentat invitaţii:  

- Centrul Regional de 
Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit 4 Sud-
Vest Craiova, Gherghe 
Alexandru – expert 
Serviciul verificare cereri 
de plată; 

       - Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie Craiova, consilier 
Leontin Braşoveanu 
      În cadrul seminarului, 
specialişti din cadrul 
instituţiilor de profil au 
prezentat condiţiile de 
accesare a programelor cu 
finanţare nerambursabilă, destinate diferiţilor beneficiari (întreprinderi mici şi mijlocii, persoane fizice 
autorizate, organizaţii non-profit etc), şi au răspuns la întrebările adresate de participanţi cu privire la 

această temă. 
La acest eveniment, 

care s-a desfăşurat pe 
parcursul a o oră şi 
jumătate, în sala de curs a 
Corpului din Craiova au 
participat circa 50 de 
persoane (membri activi, 
inactivi şi stagiari ai filialei, 
administratori de societăţi 
comerciale).  

 În baza Protocolului 
de colaborare încheiat 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. 
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       Seminarul, care a fost gratuit, se înscrie în cadrul acţiunilor de pregătire profesională organizate 
de filială pentru membrii activi, inactivi, stagiari şi profesionişti contabili. 
       Această acţiune a filialei a fost bine apreciată de către participanţi, care au participat activ la 
desfăşurarea acesteia. 
      Materialele prezentate cu ocazia acestui seminar au fost postate pe pagina de internet a filialei 
www.ceccardolj.ro în meniul „Ştiri şi evenimente”. 
     Considerăm că organizarea acestui seminar a constituit şi un prilej de îmbogăţire a cunoştinţelor 

profesionale a stagiarilor şi membrilor filialei. 

 

În cadrul celei de-a doua 
ediții a campaniei demarate 
în primăvara anului 2014 de 
către Fundația Măreție și 
Talent împreună cu Clubul 
Tinerilor Experți Contabili din 
România, „Curățenia de 
primăvară – educație pentru 
curățenia orașului tău”, filiala 
C.E.C.C.A.R. Dolj a organizat 
vineri, 19 iunie a.c., o acţiune 
de curăţenie în Parcul 
Nicolae Romanescu din 
Craiova, cel mai mare parc 
natural din estul Europei, 
având o suprafaţă de 90 ha, 
constituind un important loc 
de destindere pentru locuitorii 
mun. Craiova şi un obiectiv 

turistic. 
La această acţiune au 

participat circa 20 persoane, 
membri, stagiari şi studenţi din 
cadrul Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor Craiova. 

Acţiunea de curăţenie s-a 
desfăşurat şi cu participarea 
salariaţilor din cadrul Regiei 
Autonome de Administrare a 
Domeniului Public și a Fondului 
Locativ Craiova. 

Participanţii au purtat tricouri 
cu sigla şi denumirea Fundației 
Măreție și Talent şi a Clubului 
Tinerilor Experți Contabili din 
România, promovându-se astfel 

http://www.ceccardolj.ro/
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profesioniștii experți contabili prin exemple de bună practică, sporirea simțului civic și creșterea 
nivelului de responsabilizare socială. 

Ca urmare a solicitării adresate de filiala C.E.C.C.A.R. Dolj au sprijinit organizarea acestei acţiuni 
decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor Craiova, prof. univ. dr. Siminică Marian, 
directorul Departamentului economie, contabilitate şi afaceri internaţionale, prof. univ. dr. Mihai 
Magdalena, precum şi directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului 
Locativ Craiova, d-na Bălăceanu Delia. 
 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 

 
În data de 30 Iunie 2015, la Filiala C.E.C.C.A.R. Giurgiu a avut loc întâlnirea din ultima zi de 

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

- MO 382 din 02.06.2015 – legea 121/2015 care aprobă OUG 79/2014 privind modificarea Legii 
contabilităţii. 

- MO 300/2015 a fost publicat ordinul ministrului finanţelor publice nr. 513/2015 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului registrului de bani personali precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia 
la organul fiscal. 

- MO 407/09.06.2015 - Legea 124/2015 privind aprobarea OUG nr. 92/2014 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare li modificarea unor acte normative. 

- MO 411/10.06.2015 – Legea 133/2015 pentru modificarea li completarea Legii 46/2008 – codul 
silvic. 

- MO 398/05.06.2015 – Ordinul ministrului finanţelor publice 644/2015 privind prospectul de 
emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice în cadrul Programului 
FIDELIS. 

- MO 401/08.06.2015 – ordinul preşedintelui ANAF nr. 1111/2015 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei 
de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar. 

În perioada 25 - 28 Iunie 2015  a avut loc cursul de dezvoltare profesională continuă cu tema Audit 
şi certificare. Lectorul cursului a fost d-na conf. univ. dr. Popa Adriana Florina. 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 GORJ 

 
,,Fii activ, pregăteşte-ţi accesul la succes” 

 
 
Luna iunie a fost dedicată mediatizării intense a examenului de acces la profesie în rândul 

studenţilor şi absolvenţilor de studii superioare economice. În acest sens, filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a 

organizat în această lună în sala de curs 3 întâlniri cu studenţi şi masteranzi ai Facultăţii de Ştiinţe 

Economice din cadrul Universităţii ,,Constantin Brâncuşi” din Tg. Jiu. Doamna profesor univ. dr. Lucia 

Popa Paliu, cadru didactic în cadrul universităţii şi membru C.E.C.C.A.R., împreună cu directorul 

executiv al filialei dna. Bondoc Anuţa şi responsabilul pe stagiu din filială au prezentat studenţilor 

beneficiile profesiei contabile şi condiţiile de acces la profesia de expert contabil.  

Directorul executiv al filialei a punctat faptul că unul din principalele obiective ale Corpului este 

participarea la dezvoltarea tinerilor absolvenţi pe parcursul primilor ani de activitate profesională şi a 

prezentat condiţiile pentru dobândirea calităţii de expert contabil, prezentând etapele ce urmează în 

perioada de stagiu pentru susţinerea examenului de aptitudini. Cu această ocazie, doamna director a 

prezentat modul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R. şi a activităţilor pe care le desfăşoară 

membrii acestui organism profesional. Domnia sa a mai precizat că tehnicile de predare sunt 

interactive, profesionalismul şi deschiderea contribuind la crearea premiselor necesare pentru 

facilitarea asimilării informaţiilor prezentate. 

În continuare, responsabilul pe stagiu a menţionat că pentru o carieră de succes în domeniul 

contabil sunt vitale comunicarea, informarea şi schimbul de experienţă şi a prezentat detaliat 

conţinutul disciplinelor la care se susţine examenul de acces la profesia de expert contabil. Ca o 

completare, cadrul didactic prezent la întrunire a evidenţiat legătura dintre conţinutul disciplinelor 

predate pe parcursul anilor de studiu şi disciplinele susţinute la examenul de acces la profesia de 

expert contabil.  

Plecând de la cerinţele de informare şi documentare de specialitate pentru activitatea 

profesioniştilor contabili în diversele domenii de activitate, au fost prezentate lucrările de specialitate 

necesare pregătirii profesionale a unui expert contabil, precum şi celelalte cărţi existente în dotarea 

filialei pe care le pot accesa şi studia persoanele interesate implicate în activitatea de formare, 

informare şi perfecţionare profesională. 

Studenții prezenţi la această întâlnire au fost impresionaţi de activitatea organismului 

profesional şi şi-au manifestat interesul de a accede pe viitor la profesia de expert contabil. 

Întrunirea face parte din seria de activităţi de consiliere şi orientare profesională, derulate cu 

scopul de a promova profesia contabilă.  
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FILIALA HUNEDOARA 

 
Locuitorii municipiului Deva aflați sâmbătă dimineața (13 iunie 2015) în zona de agrement 

„Pădurea Bejan” au fost martori la acțiunea de ecologizare a zonei organizată de Filiala CECCAR 

Hunedoara, în colaborare cu un 

grup de elevi  ai Liceului 

Tehnologic GRIGORE MOISIL, 

conduși de doamnele profesoare 

Feier Daniela si Ivan Marilena.  

Acțiunea, desfășurată din 

inițiativa Fundației Măreție și 

Talent și Clubul Tinerilor Experți 

Contabili sub deviza „Curățenia 

de primăvară – educație pentru 

curățenia orașului tău” a avut 

efectul scontat, cei prezenți 

rămânând impresionați de 

cantitatea mare de deșeuri din 

hârtie, plastic și metal – colectată 

în cei 12 saci cu o capacitate de 

200 l. 
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FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
           În data de 9 iunie 2015 în sala de cursuri a filialei Ialomița s-a desfășurat acțiunea cu tema 
”Directivele europene privind fiscalitatea și aplicabilitatea lor în România”, acțiune realizată în 
parteneriat cu Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România filiala Ialomița și Clubul Tinerilor Experți 
Contabili,  la care au participat în calitate de invitați dl. Popa Dragomir, șef al Administrației Finanțelor 
Publice Ialomița, dl Eugen Dubălaru vicepreședinte al Patronatului Tinerilor Întreprinzători din 
România regiunea Sud Muntenia, membri ai PTIR Ialomița, stagiari și membri ai filialei. 

 
     Vorbitor, în cadrul acestei acțiuni prin care am dorit să aducem în atenția participanților importanța 
cunoașterii directivelor europene într-un domeniu cu impact major în viața întreprinderilor și nu numai, 
a fost dl. Florin Dobre – directorul Biroului Fiscalitate din cadrul CECAAR. 
       Agenda acțiunii a avut în prim plan următoarele teme:  
 
1. NOU ȘI VECHI în abordarea directivelor europene privind fiscalitatea în contextul actual 
european. 
2. Abordarea implementării directivelor europene privind fiscalitatea în România. 
3. Cum ne folosim de Directivele europene privind fiscalitatea în cotidianul românesc. 
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Materialele prezentate, discuțiile avute pe parcursul derulării acțiunii, antrenarea tinerilor 
antreprenori și profesioniști contabili în discuții având ca obiect înțelegerea directivelor europene au 
scos în evidență lipsa capacității investitorilor români de a utiliza pârghiile puse la dispoziție de 
Uniunea Europeană, precum Curtea Europeană de Justiție și mai ales lipsa de încredere în sistemele 
alternative pe care le pot utiliza. 

Perspectiva europeană asupra fiscalității este una care are în vedere o consolidare fiscallă și 
o cât mai mare convergență a sistemelor fiscale din țările membre. Ceea ce încă nu se cunoaște este 
modul în care trebuie  folosite aceste instrumente europene în România. O atenție deosebită trebuie 
acordată  modului cum sunt transpuse în legislația națională toate aceste prevederi  europene. Poate 
că o mai mare atenție a mediului de afaceri la modul în care se face această transpunere ar reduce 
numărul situațiilor, nu puține, în care România s-a aflat la un pas de aplicarea procedurii de 
infringement. 

 

     

       În data de 11 iunie 2014 s-a desfășurat întâlnirea semestrială a membrilor Grupului  Experților 

Judiciari  la care au fost invitați să participe  reprezentanți ai principalilor beneficiari ai lucrărilor de 

expertiză contabilă. Au răspuns invitației dl. Toma Ion – președintele Tribunalului Ialomița, dl. 

subcomisar Tilimon Grigoraș  – reprezentant al IPJ Ialomița. 

  

 
 



Iunie,   Nr. 06/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

59 
 

 
 
 
Această întâlnire a avut ca obiective: analiza activității de expertiză contabilă judiciară în sem I  văzută 
prin prisma auditului de calitate, prezentarea unor teme de interes pentru membrii GEJ și analiza 

comportamentului deontologic al 
membrilor care întocmesc lucrări 
de expertiză contabilă judiciară. 

Participanților le-au fost 
prezentate datele sintetice cu 
privire la numărul expertizelor, din 
centralizare rezultând o scădere  a 
numărului de lucrări (cu 14% mai 
puține decât în 2014 și 52% mai 
puține decât în 2013), cea mai 
mare scădere fiind înregistrată de 
expertizele solicitate de instante, 
domeniul în care acestea au fost 
efectuate, beneficiarii lor precum 
și deficiențele care au fost 
constatate cu prilejul auditării 
acestor lucrări. A fost adus  în 

atenția participanților punctul de vedere al Corpului cu privire la modul în care experții contabili trebuie 
să acționeze atunci când pentru cauze penale se solicită utilizarea și a altor tipuri de documente decât 
cele conforme.   

Dezbaterile au continuat prin prezentarea de către colegi a diverselor situații întâlnite în 
desfășurarea experizelor. Un subiect care de fiecare data suscită colegii prezenți a fost cel referitor la 
modul de stabilire a 
onorariilor. În urma 
discuțiilor purtate 
s-a concluzionat ca 
filiala să facă un 
demers scris prin 
care să aducă în 
atenția instanțelor 
acest aspect.   
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Filiala Ialomița a organizat în 28 iunie a doua ediție a ”Concursului de voie bună la pescuit”, 
acțiune organizată în parteneriat cu Fundația Măreție și Talent și Clubul Tinerilor Experți Contabili. Și 
în acest an am  ”înclinat balanța către mișcare -  evitând excesul de active, capitaluri și datorii”  și cu 
sprijinul gazdei noastre,  LACUL IEZER, am petrecut,  într-un cadrul informal în care însă discuțiile 
profesionale au dominat atmosfera, o zi minunată.   

  

             

La ora 8.00 a fost dat 
startul concursului pentru 
câștigarea premiilor puse 
la bătaie.  Ne-am bucurat 
cu toții de o zi cu 
soare, alăturându-ne 
pescarilor profesioniști 
care sărbătoreau Ziua 
Mondială a Pescarului. 
Pescarii se reunesc sub 
această pasiune, 
indiferent de mediul din 
care provin, de profesia și 
cariera lor. 

              

 

 

 Preocuparea colegilor 
profesioniști 
contabili  prezenți a fost 
aceea de a găsi și cea mai 
creativă metodă de a 
contabiliza peștii din 
lac. Din păcate, 
eșantioanele prinse  nu i-au 
ajutat foarte mult la o 
estimare corectă a 
cantităților existente. 

 

 

 

 

 

 



Iunie,   Nr. 06/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

61 
 

 

Stephen R. Covey spunea:  ”Pentru a 

avea succes mult timp, un pescar trebuie să 

se priceapă puțin la istorie, biologie, 

geografie, ecologia râurilor și, bineînțeles, la 

strategia și tactica pescuitului", iar noi 

adăugăm și puțin la contabilitate. Fir întins 

tuturor celor care sunt pasionați sau doar 

experimentează acest sport și pe care îi 

așteptăm anul viitor să ni se alăture. 

 

 

 

 

 

 
Pe parcursul lunii iunie, în cadrul filialei Ialomița s-au desfășurat acțiuni de formare precum:  
● Seminarul de fiscalitate cu tema ”Modificările Codului Fiscal aplicabile de la 01.06.2015”,  

susținut de dna. Delia Cataramă – lector CECCAR; 
 

  

 

 

 

  

● Cursul cu tema ”Activitatea de cenzor în societățile comerciale – Standardul profesional 23”, susținut 
de dna. Malama Camelia și dna. Necșulescu Ecaterina – lectori CECCAR;  
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● Cursurile cu tema 
”Accesarea, utilizarea, controlul și 
recuperarea fondurilor europene, 
IFRS – Tratamentul contabil aplicat 
fondurilor structurale, Proceduri 
fiscale aplicabile fondurilor 
europene”,  susținute de dl. Florin 
Dobre, dna. Adriana Popa, dl. 
Szuder Andrei și  dna.Iuliana 
Panaitescu  – lectori CECCAR. 

 

 

 

FILIALA IAȘI 

 
BOTOŞANI, 17 IUNIE 2015 
 

La evenimentul de 
lansare a CTECR – nucleul 
pentru Regiunea de Nord – Est, 
ne-am propus, ca obiective, 
organizarea de evenimente 
pentru informarea şi 
promovarea tinerilor 
profesionişti contabili în toate 
judeţele regiunii. 

Astfel, în data de 17 
iunie, CTECR – Regiunea NE a 
organizat, cu sprijinul  filialei 
Botoşani, la sediul acesteia, 
seminarul cu tema “Cum să-ți 
dezvolți propriul business și 
cum să-ți îmbunătățești 

relația cu clienții prin accesarea de fonduri europene”. 
Tematica seminarului: prezentarea surselor de finanţare pentru START-UP. 

  Au fost prezentate o serie de programe, cum ar fi: 
- Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii 
debutanti în afaceri; 
- Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager 
din sectorul IMM-urilor; 
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- Programul pentru 
dezvoltarea abilităților 
antreprenoriale în rândul 
tinerilor și facilitarea accesului 
la finanțare; 
- Programul de dezvoltare şi 
modernizare a activităţilor de 
comercializare a produselor şi 
serviciilor de piaţă. 

S-au discutat facilităţile, 
condițiile de eligibilitate, 
valoarea finanțării 
nerambursabile, cheltuielile 
eligibile, procedura de aplicare 
şi etapele de implementare a 
programelor. 
 
 
IAŞI, 18 IUNIE 2015 

 
CECCAR Filiala Iaşi şi 

CTECR – Regiunea NE au 
organizat, în data de 18 iunie 
2015, la sediul filialei, 
seminarul cu tema - 
“Feminitate & 
Contabilitate”. Speaker 
invitat: Catrinel Zaharia.  

Aspecte abordate în 
cadrul seminarului: 
- feminitate versus feminism 
şi împletirea acestora cu viaţa 
profesională; 
- regăsirea echilibrului 

interior/sfaturi de aplicat 
pentru evitarea burnout-ului; 
- metode pentru controlul 
nervilor; 
- metode de evadare din 
cotidian. 

„Marea artă, de fapt, 
marea realizare este să nu 
mai aştepţi răspunsul la 
întrebarea DE CE?, pentru 
că nu vine şi, chiar dacă vine, 
nu aduce linişte şi nici 
alinare. Niciun răspuns nu 
poate schimba ce a făcut să 
urli DE CE?, nicio revelaţie 
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nu schimbă ce-a fost făcut. Dacă poţi să înţelegi ceva din experienţa prin care ai trecut, fă-o, dacă poţi 
să bifezi o lecţie de viaţă, fă-o, dacă crezi că ai mai desluşit un mister psihologic al evoluţiei tale ca 
om, fă-o, dacă ai înţeles cu ce s-a îmbogăţit sufletul tău ca urmare a traumei prin care ai trecut, e 
minunat.”  

Seminarul a obţinut aprecieri pozitive din partea celor prezenţi, având în vedere şi tema 
abordată, iar caracterul acestuia a fost unul puternic interactiv.  
 
 
CECCAR Iaşi şi Fundaţia Măreţie şi Talent - 18 IUNIE 2015 
 

Pe 18 iunie am 
fost în vizită la Centrul 
de servicii comunitare 
Bucium, împreună cu 
reprezentanţii 
Fundaţiei Speranţă 
pentru îngeraşi.  

O misiune 
plină de emoţii, 
implicare şi 
satisfactia că am 
reuşit să aducem, 
măcar pentru câteva 
clipe, un zâmbet pe 
chipurile acestor 
îngeraşi, care ne-au 
răsplătit cu cântece şi 
poezii. 
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VASLUI, 19 IUNIE 2015 
 

După Iaşi şi Botoşani, în 
data de 19 iunie, CTECR – 
Regiunea NE a organizat, cu 
sprijinul  filialei Vaslui, seminarul 
cu tema “Cum să-ți dezvolți 
propriul business și cum să-ți 
îmbunătățești relația cu 
clienții prin accesarea de 
fonduri europene”. 

S-au abordat aspecte 
legate atât de programele în 
derulare (condiții de eligibilitate, 
valoarea finanțării 
nerambursabile, cheltuieli 
eligibile, procedura de aplicare 
şi etapele de implementare), cât 
şi despre liniile de finanțare care 
se vor deschide în perioada 
următoare. 

Participanţii au 
manifestat interes faţă de cele 
discutate. 

 

FILIALA CECCAR MARAMUREȘ  

 
Ședința Comisiei de dialog social convocată de Confederația  

Blocul Național Sindical – Filiala Maramureș  
 

La solicitarea Confederației Blocul Național Sindical, filiala Maramureș, Instituţia prefectului 
judeţului Maramureş a convocat în data de 15 iunie şedinţa Comisiei de dialog social la care au 
participat ministrul delegat pentru dialog social dl. Liviu Marian Pop, dl. Anton Rohian – Prefect, 
reprezentanți ai instituțiilor publice locale, membrii Comisiei de dialog social, reprezentanții 
sindicatelor din Maramureş, Miclea Ion – Consilier superior, iar din partea Filialei CECCAR Maramureş 
a fost prezent preşedintele acesteia conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

În cadrul ședinței a fost dezbătută tema „Promovarea unui amendament la Legea Bugetului de 
Stat nr. 186/2014 art. 49, alin. (2) lit. b“, promovarea amendamentului fiind necesară pentru ca 
principiul continuității pentru drepturile salariale obținute prin rectificarea bugetului Companiei 
Naționale Poșta Română în anul 2014 să poată fi aplicat și în 2015 și în planificarea bugetară 
multianuală. 
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Pe ordinea de zi a 
ședinței s-au aflat și 
probleme legate de 
salarizarea personalului 
didactic și nedidactic din 
cadrul sistemului de 
învățământ preuniversitar 
din Inspectoratul Școlar 
Județean Maramureș, 
precum și alte probleme 
cu care se confruntă 
reprezentanții sindicatelor 
și patronatelor din județul 
Maramureș. 
Cu această ocazie, 
ministrul delegat pentru 
dialog social, Liviu Marian 
Pop a prezentat și a 
distribuit membrilor 
Comisiei de dialog social 

Raportul de activitate pe cele 6 luni de mandat și a 
precizat câteva dintre măsurile fiscale propuse prin 
noul Cod fiscal aflat în dezbatere la Parlament, între 
care: 
- Reducerea cotei de contribuții de asigurări 
sociale cu 5% începând cu 1 ianuarie 2017; 
- Reducerea cotei de TVA la 20% începând cu 1 
ianuarie 2016 și la 18% începând cu 1 ianuarie 2018; 
- Reducerea cotei la impozitul pe profit de la 
16% la 14% începând cu 1 ianuarie 2019; 
- Noul sistem de impozitare a veniturilor 
realizate de microîntreprinderi, respectiv cota de 3% 
plus un impozit în sumă fixă de 1.530 lei pentru 
microîntreprinderile care nu au niciun salariat. 

Președintele Filialei CECCAR Maramureş, 
conf. univ. dr. Cucoşel Constantin a distribuit 
membrilor prezenți la ședință lucrarea CARTA 
RESPONSABILITĂȚII SOCIALE ÎN ROMÂNIA și 
GHID PENTRU CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ, autor 
LESZEK JAKUBOWSKI, elaborată în cadrul 
proiectului „INVESTITORI ÎN OAMENI – Parteneriat 

transnațional pentru creșterea interesului angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane și pentru 
creșterea responsabilității sociale a organizațiilor“ cofinanțat din Fondul Social European prin 
intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește 
în oameni!“, proiect derulat de Fundația Post-Privatizare în parteneriat cu Uniunea Generală a 
Industriașilor din România (UGIR) și Assessment North East (ANE) din Marea Britanie. 
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Incluziunea socială și inserția profesională a tinerilor pe piața muncii 

 În perioada 4-6 iunie, Uniunea Generală a Industriașilor din România (UGIR) a organizat la 
Sibiu întâlnirea grupului de lucru Pro Juvenes, eveniment ce s-a desfășurat la Hotel Ibis din Sibiu, sala 
TURNANDOT. 
 Grupurile de lucru au rolul de catalizator al parteneriatelor viitoare, un creuzet de idei și soluții 
pentru dezvoltarea resurselor umane, incluziune socială și inserție profesională a tinerilor. În cadrul 
acestor evenimente au fost dezvoltate temele propuse și au fost căutate soluții pentru atingerea 
obiectivului proiectului – consolidarea politicilor și practicilor în ceea ce privește ocuparea și 
dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și consolidarea capacității actorilor pieței muncii 
(organizații sindicale și patronale, autorități publice, ong-uri) de a se implica activ în promovarea 
ocupării și incluziunii sociale a tinerilor prin implementarea politicilor ce vizează ocuparea lor – legea 
voluntariatului, legea stagiaturii, legea uceniciei, etc. 

Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul proiectului “PRO JUVENES – Parteneriat transnațional 
pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri“, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investește în oameni!” 
AXA PRIORITARĂ 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE 6.4 
“Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii” Contract nr. POSDRU/171/6.4/S/146751. 

Proiectul este implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Departamentul pentru Dialog Social în parteneriat cu „AUR” – Asociaţia Naţională a 
Specialiştilor în Resursele Umane - Partener 1, Asociaţia Novapolis – Centrul de Analize şi 
Iniţiative pentru Dezvoltare – Partener 2, Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – Partener 
3 şi Uniunea Generală a Industriaşilor din România – Partener 4, se derulează pe o perioadă de 
12 luni la nivel național având o valoare totală eligibilă de 10.988.390 lei, din care un procent de 75% 
este reprezentat de valoarea finanțării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE). 

Proiectul se adresează unui grup țintă de 210 persoane, membre ale parteneriatelor 
transnaționale. Unui număr de 70 de persoane, reprezentând membri UGIR, li s-a oferit oportunitatea 
de a face parte din grupul ţintă. 

Grupul țintă participă la derularea celor 51 de parteneriate transnaționale încheiate între 
partenerii de proiect și organizații similare din țări ale UE, în scopul dezvoltării unei piețe inclusive a 
muncii pentru tineri. 

 Pe agenda de lucru 
a grupului de lucru 9 
Pro Juvenes s-au 
aflat un număr de 3 
teme, expuse de 
către reprezentanți ai 
UGIR, astfel: “Rolul 
dialogului social în 
integrarea socio-
profesională a 
tinerilor“; “Integrarea 
în muncă a tinerilor – 
bune practici în 
Italia“; “Identificarea 
soluțiilor de 
autoangajare a 
tinerilor în muncă“. 
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La această întâlnire de lucru fost invitat și a participat și Președintele  
 

Filialei CECCAR 
Maramureș dl. conf. 
univ. dr. Cucoșel 
Constantin, care este 
și Președinte al  Filialei 
Județene  Maramureș 
a UGIR. 

În cadru 
evenimentului a avut 
loc și prezentarea 
Planului de afaceri al 
Firmei de exercițiu 
BRANKOW KRAM 
S.R.L. Ploiești de către 
elevii din clasa a XII-a 
ai Colegiului Economic 
“Virgil Madgearu“ din 
Ploiești – profilul 
“Tehnician activități 

economice“. 
 Pe marginea 
temelor expuse au fost 
purtate discuții libere și 
au fost formulate 
concluzii în urma 
dezbaterilor temelor 
expuse. 
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Dezbateri cu reprezentanții Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Maramureș pe tema OG nr. 65/1994 și a expertizelor contabile 

 

În data de 22.06.2015, Președintele Filialei CECCAR Maramureș, conf. univ. dr. Cucoșel 
Constantin, împreună cu directorul executiv al filialei ec. Dan Ioana, au organizat 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. 

În cadrul 
întâlnirii realizate s-
au dezbătut aspecte 
privind reglementările 
legale referitoare la 

efectuarea 
expertizelor contabile 
care au ca obiect 
majorarea capitalului 
social, operaţiuni de 
divizare, fuziune şi 
lichidare a societăţilor 

comerciale și s-au discutat și analizat prevederile O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activității de 
expertiză contabilă și a contabililor autorizați din România, cu modificările și completările ulterioare, 
referitoare la activitățile ce pot fi desfășurate de către experții contabili.  

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 

În data de 05 iunie 2015, cu 
ocazia Zilei Mondiale a Mediului, 
filiala Mehedinți, împreună cu Crucea 
Roşie Mehedinţi, Asociaţia ”Paşi 
Înainte Turnu Severin”, Colegiul 
Naţional Economic Theodor 
Costescu şi Colegiul Tehnic Decebal 
din Drobeta Tr. Severin au participat 
la cea de-a doua ediție a campaniei 
Curățenia de Primăvară – Educație 
pentru curățenia orașului tău, acțiune 
desfăşurată sub deviza ”Nu cobori 
dacă ridici (gunoiul)!”,  iniţiată de 
către Fundaţia Măreţie şi Talent şi 
Clubul Tinerilor Experţi Contabili.  



Iunie,   Nr. 06/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

70 
 

Acțiunea a avut ca obiectiv igienizarea Parcului Rozelor din Drobeta Turnu Severin, iar 
participanții, 

echipați cu 
mănuși de 

unică 
folosință și 
saci menajeri 
au adunat 

gunoaiele 
lăsate la voia 
întâmplării  și  
au împărțit 

trecătorilor 
flyere cu 
deviza: ”Nu 
arunca pe jos 

hârtii..... 
adună-le !”, 
”Nu uita să te 
apleci în faţa 

NATURII 
adunând 

ambalajele şi 
resturile tale și, de ce nu, a celor mai puțin responsabili!”. La eveniment a fost prezentă și mass-media 
locală, care a  mediatizat în cadrul programelor de știri această acțiune (Televiziunea RTS, TELE2 
Drobeta, Datina TV).   

 În perioada 12-13 iunie 2015 a avut loc, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, cursul de 
Doctrină și deontologie profesională, susținut de directorul executiv, doamna Moț Monica Felicia. 
Cursul a vizat principiile etice fundamentale care trebuie respectate, relațiile ce trebuie să existe între 
profesioniștii contabili, precum și între aceștia și clienții ale căror interese le reprezintă, din punct de 
vedere financiar-contabil. 

În data de 22 iunie 2015 s-a transmis membrilor filialei, prin e-mail, mesajul “Noutăți legislative”, 
care a cuprins un număr de 11 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în perioada 19.05.2015-
03.06.2015. Dintre modificările aduse la actele normative menționăm pe cele referitoare la: 

- modificarea valorii nominale a unui tichet de masă de la 9,35 lei la 9,41 lei; 
- scutirea de impozit pe veniturile din dividende, pe o perioadă de 3 ani, pentru dobândirea de 

părți sociale din capitalul social al societăților comerciale, la sumele investite între 3.000 Euro și 
200.000 Euro; 

- detalierea bunurilor la livrarea cărora se aplică cota redusă de TVA de 9 %; 
- taxarea bacșișului cu cota de TVA de 24%, în cazul în care acesta nu se distribuie salariaţilor, 

prin aplicarea procedeului sutei mărite. 

  

        În data de 25 iunie 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 
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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 120/29.05.2015, privind stimularea investitorilor individuali-business angels; 

  Legea 121/2015, pentru modificarea și completarea Legii contabilității 82/1991; 

 H.G. 388/ 2015, pentru modificarea şi completarea normelor de implementare a programului 
"Prima casă"; 

 Ordinul 831/600/2015, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 52/2011, 
privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; 

 O.M.F. 841/2015, privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare 
și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală; 

 H.G. 1091/2014, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară de 1.050 lei, începând 
cu data de 01.07.2015. 

Ținând cont că la întâlnirea din luna mai 2015 cu reprezentanții A.J.F.P. Mehediniți o achiziție 
de utilaje second-hand din U.E. a născut controverse în ceea ce privește modul de înregistrare și 
raportare a operațiunii de către beneficiarul din România, s-a concluzionat că în cazul în care factura 
de aprovizionare nu conține mențiuni din care să rezulte aplicarea regimului special pentru bunurile 
second-hand de către furnizorul din U.E., atunci operațiunea este apreciată ca achiziție 
intracomunitară de bunuri în România, cu raportarea aferentă în formularele 300, 390 și deducerea 
TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse. În cazul în care factura de aprovizionare conține 
mențiuni din care să rezulte aplicarea regimului special pentru livrarea de bunuri second-hand, de 
către furnizorul din U.E, operațiunea este neimpozabilă în România și nu se declară în formularul 390 
și nu se deduce TVA, prin aplicarea mecanismului taxării inverse.  

De asemenea, a mai fost abordat un caz practic privind vânzarea unui apartament de către o 
societate comercială, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și de TVA, asociatului 
unic al societății comerciale, cu precizarea că apartamentul a fost achiziționat de la o persoană fizică 
în anul 2005, fără a se deduce TVA. S-a concluzionat că operațiunea este scutită de TVA, conform 
art. 141 al.(2) lit.f). Operațiunea nu comportă ajustarea taxei, deoarece apartamentul a fost achiziționat 
fără a se deduce TVA și înainte de aderarea României la U.E. 

 
 În perioada 26.06.2015-27.06.2015 a avul loc, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, cursul 

de Audit și certificare, susținut de președintele filialei, domnul Știucă Florin. Cursul a fost apreciat ca 
fiind util, atât pentru activitatea practică curentă, dar și pentru viitor. 

 
FILIALA CECCAR MUREȘ 
 

● Biroul local de expertize contabile Mureș – în data de 08 iunie directorul executiv și auditorul 
de calitate al filialei s-au întâlnit cu reprezentantul Biroului local de expertize Mureș pentru a solicita 
Lista experților contabili care au efectuat expertize contabile judiciare în anul 2014, 2015, în vederea 
confruntării cu Registrul de evidență a expertizelor contabile a filialei, dar lista oferită cuprinde numai 
experții contabili la care s-au achitat onorarii în anul 2014. S-au purtat discuții, comunicări cu privire 
la modul de valorificare a Listei experților contabili pe specializări de diferite instanțe în anul 2014 și 
prezentarea actualizării Listei experților GEJ 2015 care se află pe site-ul Ministerul Justiției. 
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● În zilele de 10,11,12 iunie 2015 filiala Mureș a organizat cursul de "Gestionarea unui cabinet 
de expertiză contabilă”, cu durata de 15 ore, iar în data de 12 iunie s-a desfășurat cursul „Norme 
profesionale - Standardul profesional nr. 35", cu durata de 5 ore. Aceste cursuri s-au desfășurat în 
sala Victor Jinga din sediul filialei. La susținerea cursului a participat lectorul invitat dnul prof. univ. dr. 
Borlea Nicolae Sorin de la U.B.B. Cluj. La aceste cursuri au participat 60 de membri. 

● În data de 12 iunie a avut loc întâlnirea președintelui filialei cu conducerea Colegiului economic 
Transilvania – dna Balan Sorina - director adjunct, în vederea participării la acțiunile de evaluare a 
absolvenților și promovarea în rândul elevilor și absolvenților a posibilităților de exercitare a profesiei 
contabile. 

● În data de 30 iunie auditorul de calitate a ținut o prezentare în cadrul unei mese rotunde despre 
Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, a Normelor privind 
certificarea atestării auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile și expertizei contabile și a 
Ghidului auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile. La întâlnire au fost invitați membrii 
filialei care sunt programați a fi auditați în cursul anului 2015 și 2016, dar au fost invitați și alți membri 
interesați de această temă. La întâlnire au participat un număr de 68 de membri. S-a prezentat, spre 
valorificare, publicația suportul de curs standard „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă”, 
Editura CECCAR 2012, Standarde profesionale nr. 21, 22, 23, 35, 40... La această întâlnire a 
participat și directorul executiv al filialei. 

● Comunicarea permanentă cu membrii s-a realizat prin poșta electronică cu privire la: invitație 
la întâlnirea 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 Mureș a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în 
parteneriat cu Fundația Măreție și Talent şi Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România, a 
desfășurat în perioada 04 și 06 iunie 2015 Campania de curățenie – educație pentru curățenia 
localității/ orașului tău”, astfel: 

 1. Sub egida Fundației Măreție și Talent și Clubului Tinerilor Experți Contabili, directorul 
executiv al filialei CECCAR Mureș a organizat în colaborare cu Școala Gimnazială Ibanesti-structura 
Dulcea, jud. Mureș 
„Campania de 
curățenie - educație 
pentru curățenia 
localității tale”. 

  Activitatea de 
curățare a unor spații 
verzi în data de 05 
iunie a fost precedată 
de prezentarea unor 
publicații, cărți care 
descriu istoria și 
cultura Văii 
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Gurghiului, în sala 
de clasă a Școlii 
Ibanesti Structura 
Dulcea sub 
îndrumarea d-nului 

învățător 
Ciorăneanu Ștefan.             

 După 
această prezentare 
a urmat activitatea 
de curățenie care s-
a desfășurat pe 
malul râului Gurghiu 
Mureș, pe o porțiune 
de aprox. 600 metri, 
de către clasele I, a 
II-a și a IV-a, sub 
îndrumarea d-lui 

învățător Ciorăneanu Ștefan, a dnei învățătoare Ciorăneanu Lucia și directorul executiv al filialei 
CECCAR Mureș - având deviza „Nu cobori dacă ridici.... gunoiul”. 

       2. În cadrul protocolului încheiat cu Colegiul Economic Transilvania, la invitația dnei Pop 
Maria - directorului executiv al filialei, pentru a doua oară a avut loc organizarea Campaniei de 
curățenie.  

La ora 13.00, în 
data 04 iunie 2015 au 
fost prezenți la sediul 
filialei  30 de elevi 
alături de profesoarele 
lor Ciula Mihaela și Tot 
Carmen Ana. În cadrul 
acestei întâlniri am 
făcut o amplă 
prezentare despre 
Campania de curățenie 
inițiată de Fundația 
Măretie și Talent, 
despre Clubul Tinerilor 
Experți Contabili, cât și 
despre activitatea 
CECCAR. 

Elevii au solicitat 
să acordăm 30 de 
minute atenție pentru a 
prezenta Revista 
școlara „Primii pași în 
contabilitate” - ediția a IV-a, pe care o realizează în fiecare an, sub îndrumarea profesoarei Ciulea 
Mihaela. La terminarea prezentărilor, două eleve ne-au încântat cu un recital de taragot și clarinet, la 
nivel profesionist. 
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 De la ora 14.00 cu grupul 
de elevi și profesori ne-am 
deplasat în „Parcul central din 
fața Colegiului Teoretic  Bolyai 
Farkas - Tg Mureș, unde am 
împărțit flyere la elevii aflați pe 
băncile parcului și trecători, apoi 
am făcut curățenie  în parc. 
Astfel am colectat 2 saci de 
cartoane și pet-uri folosite.  

 La terminarea acestei 
activități, elevii au fost invitați de 
directorul executiv la o gustare 
cu mere, cireșe și cornuri, la 
sediul filialei. 

În cadrul celor două acțiuni 
organizate, dna Pop Maria, 
directorul executiv al filialei 
CECCAR Mureș a prezentat 

elevilor  importanța  protejării mediului, iar acţiunile, pe care le-am întreprins prin aceste activități 
sperăm să aiba un efect pozitiv asupra mediului, dar şi a mentalităţii oamenilor deoarece omul este 
inseparabil de mediul în care trăieşte, iar efectele negative întreprinse de acesta afectează relaţia 
dintre om şi natură. 

 
FILIALA CECCAR NEAMȚ 
 

În lunile mai şi iunie Filiala CECCAR Neamţ a organizat două mase rotunde/simpozion 
împreună cu membrii filialei cu tema ”Modificări aduse Codului Muncii”, în colaborare şi parteneriat cu 
ITM Neamţ. Evenimentul a fost organizat în vederea informării cu privire la modificările aduse de Codul 
Muncii, întârirea colaborării cu reprezentanţii ITM, clarificarea şi armonizarea procedurilor şi 
prevederilor legislative în domeniu muncii. La aceste acţiuni au participat un total de 111 membri 
CECCAR. O acţiune a fost planificată şi desfăşurată la Roman, Jud. Neamţ - sala de conferinţe a 
Hotel Royal,  şi o alta s-a desfăşurat la Piatra Neamţ - sala de cursuri a SC Bibliopolis Petrodava - 
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Centrul de studii din Piatra Neamţ.  

La cele două acţiuni au participat dl. Adrian Huci - Preşedintele filialei, dl. Ioan Coman - 
director executiv şi dl. Daniel Şerpe – şef birou stagiu şi DPC. Din partea ITM Neamţ au participat în 
prezentarea, susţinerea prevederilor legislative, cât şi pentru asigurarea răspunsurilor la întrebările 
pertinente a membrilor noştri dl. Inspector şef - jur. Ioan Popescu şi insp. şef. adj. relaţii de muncă - 
d-na Petronela Cătălina Mândrilă. Participanţii au primit cu entuziasm iniţiativa filialei Neamţ de a 
organiza o astfel de întâlnire în care au avut prilejul de a discuta deschis despre realele probleme din 
activitatea pe linia muncii, având convingerea că multe aspecte semnalate vor fi eliminate pe viitor. 
Au urmat dezbateri pe marginea acestor probleme, găsindu-se soluţii reale şi legale pentru cele 
semnalate.  
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Acţiunea desfăşurată 
în municipiul Roman a fost 
filmată (40 min.), ulterior 
transmisă timp de 22 zile de 
către televiziunea ”Roman 
24”. Referitor la cele două 
evenimente, directorul filialei 
dl. Ioan Coman a dat un 
interviu la Radio Light, 
transmis de către Radio Light 
în data de 29.05.2015. 

În data de 05.06-
06.06.2015, filiala Neamţ a 
planificat şi defăşurat o 
acţiune privind dezvoltarea 
profesională continuă, cursul 
”Evaluare economică şi 
financiară a întreprinderii”, la 

care au participat un număr total de 108 membri şi stagiari. Cursul a fost condus de Prof. univ. dr. 
Alexandru Tugui din cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Cursul a venit în sprijinul 
membrilor prin caracterul exemplificativ al diferitelor speţe abordate şi întâlnite în practică. 

În cadrul acestei acţiuni, în data de 06.06.2015, din raţionamente de eficientizare a timpului 
stagiarilor şi concentrare a acţiunilor, toţi cei 34 de stagiari înregistraţi în cadrul filialei Neamţ au fost 
convocaţi cu 1 oră înainte, iar sub coordonarea şefului stagiu şi DPC al filialei –Daniel Şerpe, le-au 
fost prezentate rezultatele obţinute la Evaluarea semestrială din data de 16.05.2015, s-au prezentat 
activităţile de viitor specifice stagiului, s-au distribuit lucrările individuale pentru pregătirea practică 
alocată pentru semestru II – 2015 şi s-a răspuns la o serie de întrebări. Stagiarilor anului III le-a fost 
prezentat calendarul specific lor, avand în vedere că aceştia vor susţine examenul de aptitudini în luna 
noiembrie 2015. 

În data de 20.06-21.06.2015, pentru pregătirea profesională a membrilor, filiala Neamţ a 
organizat şi desfăşurat cursul ”Contabilitate şi control de gestiune”, la care au participat un număr total 
de 112 membri şi stagiari. Cursul a fost condus de Prof. univ. dr. Iuliana Georgescu din cadrul 
Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cursul a fost interactiv, au fost clarificate anumite situaţii 
practice, lectorul a răspuns punctual fiecăruia, un accent deosebit s-a pus pe identificarea unor soluţii 
capabile să armonizeze comportamentele, atitudinile, abordările profesionale, astfel încât profesia 
contabilă să-şi poate demonstra profesionalismul şi acţiunea unitară în relaţia cu clientul, beneficiarul 
final al lucrărilor întocmite de expertul contabil. 

În prima zi de începere a acestui curs, pe parcursul a aproximativ 30 minute, d-nul director 
executiv Ioan Coman a făcut o informare participanţilor privind activitatea filialei desfăşurată în luna 
mai şi iunie 2015, acţiuni de perspectivă, şi a fost prezentată legislaţia apărută în ultimele două luni. 
În final d-nul director Ioan Coman a prezentat o serie de răspunsuri şi soluţii de interes general la 
cazuri şi problemele practice ridicate de membrii filialei pe parcursul ultimei luni. De asemenea, tot în 
urma solicitărilor a prezentat şi explicat, în special membrilor mai tineri, prevederile Normelor nr.1484/ 
05.02.2009 privind publicitatea în cadrul CECCAR, pentru a se evita concurenţa neloială între membri. 

În data de 21.06.2016, în altă sală de curs a SC Bibliopolis Petrodava - Universitatea 
”Alexandru Ioan Cuza” Centrul de studii din Piatra Neamţ, după finalizarea examenului specific 
studenţilor din cadrul ”Facultăţii de economie şi administrarea afacerilor” d-nul prof. univ. dr. Georescu 
Mircea şi D-nul Daniel Şerpe - şef birou stagiu şi DPC filiala Neamţ, au prezentat studenţilor avantajele 
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profesiei contabile, aspecte şi modalităţile de acces la acestă profesie şi conţinutul/modul de 
desfăşurare a stagiului de expert contabil. 

 
FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

În data de 4 iunie, directorul executiv al filialei, împreună cu dl. Niţu Cornel, viitorul preşedinte 
al Consiliului filialei, au participat,  la invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, în calitate de 
colaborator - partener,  la manifestările ocazionate de celebrarea a 150 ani de la înfiinţare şi 25 ani 
de existenţă şi activitate modernă. 

 La acţiunea desfăşurată la Centrul Internaţional de Conferinţe  Casino Sinaia, Corpul diplomatic 
acreditat în România a fost  
prezent prin ambasadori, 
însărcinaţi cu afaceri, consilieri, 
reprezentând 25 de  ţări. 

Au participat, de 
asemenea, reprezentanţi ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Prefecturii Prahova, Primăriilor 
Ploieşti, Câmpina şi Sinaia, 
numeroase instituţii 
deconcentrate, colaboratori şi 
parteneri ai Camerei de Comerţ 
şi Industrie (menţionat expres în 
material, CECCAR Prahova). 

Programul a cuprins o 
ceremonie de gală, prezentarea 
de mesaje (Ministrul Afacerilor 
Externe, administraţia publică, 
ambasade), un concert susţinut 
de orchestra  filarmonicii din 
Ploieşti şi un lunch- cocktail. Din 
punct de vedere al promovării 
imaginii, CECCAR a fost bine 
reprezentat: în revista Dynamic 
Business, editată de Camera de 
Comerţ şi Industrie Prahova, 
ediţia festivă din luna iunie 
(distribuită participanţilor şi 
oamenilor de afaceri din judeţ) a 
fost inclusă o pagină cu 
macheta CECCAR, precum şi 
mesajul filialei.  
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Ca o recunoaştere a activităţii şi colaborării intense cu mediul de afaceri, filiala CECCAR 
Prahova a primit brevetul şi Medalia Jubiliară cu ocazia aniversării celor 150 de ani. 
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În data de 12 iunie, la sediul filialei a avut loc o masă rotundă cu tema ”Expertiza contabilă  –  
probă administrativă în justiţie”. Au 
răspuns invitaţiei filialei un număr de 28 
experţi contabili membri GEJ, fiind 
prezenţi toţi cei care au promovat testul 
în anul 2014. 
 Având ca punct de plecare discuţiile 
şi materialul folosit la precedenta 
întâlnire, auditorul de calitate a 
prezentat modul în care experţii trebuie 
să întocmească rapoartele de expertiză; 
calitatea şi profesionalismul trebuie să 
se regăsească în acestea. Fiind 
interesaţi de jurisprudenţa în materie, 
experţilor le-au fost  puse la dispoziţie 
rapoarte de expertiză întocmite de alţi 
colegi, aceştia putând distinge 
raţionamentul pe baza căruia au fost 
întocmite rapoartele. 
 La solicitarea celor prezenţi s-a convenit ca asemenea întâlniri să aibă loc la un interval de 2 
luni. Conducerea filialei a fost de acord, urmând ca la fiecare două luni să se organizeze astfel de 
întâlniri. 
 În data de 17.06, la sala de cursuri a filialei a avut loc o întâlnire cu dl. Vasile Adrian, inspector 
şef adjunct al ITM Prahova, acţiune la care au participat 35 membri. 
 Au fost dezbătute reglementările în domeniu, înregistrarea în REVISAL a majorării salariului 
minim pe economie etc. 
 Discuţiile au fost interactive, membrii abordând şi probleme întâmpinate în această direcţie, în 
activitatea profesională. 

În data de 30.06, filiala CECCAR în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova au 
organizat la sala ‘’Europa‘’ de la sediul Camerei  de Comerţ şi Industrie, simpozionul intitulat ‘’ Femeile 
– factor  activ în antreprenoriatul  prahovean’’. 

       Acest eveniment, care face parte dintr-un  program mai 
amplu de acţiuni comune ale celor două organizaţii, s-a adresat 
femeilor implicate în activitatea economică în calitate  de  
antreprenor  sau manager, dar şi reprezentantelor din 
administraţia publică, din instituţiile financiar - bancare, din 
presă, precum şi din alte sfere profesionale. 
 Au participat peste 80 femei care au apreciat în mod 
deosebit prezentările realizate de câteva doamne cu experienţă 
în domeniile în care activează şi care au împărtăşit din 
experienţa lor profesională şi umană. 
 Gazdă a evenimentului a fost dna. Maria Ciobanu, 
director general al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, 
care - în primul rând – a transmis participantelor la simpozion 
mesajul de apreciere şi salutul Preşedintelui Camerei de 
Comerţ şi Industrie Prahova, dl. Aurelian Gogulescu, iar apoi a 
relatat despre activitatea sa în calitate de manager al unei 
organizaţii neguvernamentale. 
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 Din partea CECCAR Prahova, organizator al simpozionului, au luat cuvântul dl. Constantin 
Valerică – preşedinte şi dl. Iancu Ion, director executiv, de fapt, singurii bărbaţi prezenţi la eveniment, 
care - în cuvântul lor – au transmis expresia respectului  şi aprecierii pentru întreaga implicare şi efortul 
depus de femei în activitatea de zi cu zi.  
În  intervenţia sa, dl. preşedinte Constantin Valerică a menţionat: 
        ”Simpozionul a fost organizat în semn de apreciere a rolului femeii în activitatea CECCAR şi nu 
numai. În acest sens menţionăm ponderea mare pe care o au femeile în numărul membrilor filialei: 

- 82% din numărul membrilor activi; 
- 75% din asociaţii sau administratorii societăţilor de profil; 
- 86% din totalul stagiarilor;’’. 
Au onorat cu prezenţa lor acest eveniment dna. Rodica Paraschiv – Prefectul judeţului Prahova 

- care a împărtăşit  din experienţa sa profesională în domeniul administraţiei publice, dar şi în calitate 
de expert tehnic şi dna. Camelia Malama, vicepreşedinte CECCAR, care s-a referit atât la experienţa 
sa antreprenorială, dar şi la aceea 
organizaţională. 

Între speakerii simpozionului au 
relatat despre afacerile pe care le-au 
înfiinţat  şi le dezvoltă – dna. Maria 
Ioan, administrator al firmei Verus 
Consult, societate membră CECCAR; 
dna. Martha Mocanu, director general 
al firmei BES România - specializată 
în comerţul cu produse pentru 
îngrijirea părului, dar şi fost 
Guvernator al Districtului Rotary 
România şi Moldova; dna. Maria 
Constantin, expert contabil, 
administrator al firmei Audit Analis 
Expert şi vicepreşedinte al Asociaţiei 
Generale a Economiştilor din 
România (AGER).  
 Ca reprezentant al mediului universitar, dna. Daniela Iov, expert contabil, prodecan al Facultăţii 
de Stiinţe Economice din cadrul Universităţii de Petrol şi Gaze Ploieşti, a vorbit despre noua generaţie 
de viitori  antreprenori, absolvenţi de studii economice. 
 Dna. dr. Carmen Dumitru, director al Spitalului Municipal Ploieşti a vorbit despre activitatea sa 
ca medic, ca manager de spital, dar şi ca reprezentant al administraţiei locale, ca fost viceprimar al 
municipiului Ploieşti. 
 De asemenea, a împărtăşit din experienţa sa dna. Baciu Gabriella, vicepreşedinte al 
Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Prahova. 
  Atmosfera generală a evenimentului a fost una specială, ralaxată, generatoare de  inspiraţie  
prin poveştile de succes prezentate şi a fost întregită de un scurt film despre rolul femeii în lumea de 
astăzi, despre forţa femeii – veritabil factor de progres atât în lumea afacerilor, cât şi în toate celelalte 
sfere ale vieţii de zi cu zi. 
 La acţiune au participat şi 25 de stagiare, care au putut afla direct  cum îşi pot construi o 
afacere în viitor. 
  Acţiunea a fost apreciată îndeosebi pentru faptul că nu s-a prezentat niciun material scris. În 
toate luările de cuvânt au fost prezentate fapte concrete, probleme întâmpinate, realizări obţinute care 
au constituit, mai ales pentru tinerele participante, o adevărată lecţie de viaţă. La sfârşit, toate 
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doamnele au primit câte o floare din partea conducerii filialei şi au participat la un moment de 
socializare informală. 

 
 

Manifestarea a fost mediatizată anterior timp de 3 zile de postul de radio Best FM. 
La manifestare au participat reprezentanţi ai publicaţiilor on-line ”Prahova business” şi 
”Neconvenţional.ro”, cotidianul Prahova, Ploieşti TV. 

Directorul executiv, 
prefectul judeţului Prahova şi 
dna. Malama Camelia, 
vicepreşedinte al CECCAR au 
acordat scurte interviuri postului 
TV, care au fost difuzate la ştirile 
de seară cu ocazia prezentării 
evenimentului. 
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 Cursuri organizate  
 
        - Accesarea Fondurilor Europene – organizat în perioada 2 - 4.06, cu o durată de 30 ore. 
Cursul a fost susţinut de dl. lector universitar Dobre Florin. Au participat 43 membri. 
       - Fiscalitate – organizat în perioada 5 – 6.06  cu o durată de 10 ore. Cursul a fost       susţinut 
de dl. lector universitar Dobre Florin. Au participat 42 membri. 
       - Standarde profesionale – organizat în perioada 12-14.06 cu o durată de 20 ore. Cursul a fost 
susţinut de dna. Pantazi Florentina, auditorul de calitate. Au participat 40 membri. 
       - Standarde Internaţionale de Raportare Financiară – organizat în perioada 26 - 30.06 cu o 
durată de 30 ore. Cursul a fost susţinut de dna. profesor universitar Iulia Jianu. Au participat 40 
membri. 

 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 03 iunie a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară cu membrii Corpului  EC și CA, 
unde s-au discutat probleme legate de modificările legislative apărute în ultima perioadă, dar și 
probleme legate de noul cod fiscal și codul de procedură fiscal, precum și diverse speţe apărute în 
contabilitate şi fiscalitate. 

În perioada 12-16 iunie, la sediul filialei s-a desfăşurat cursul de 
pregătire profesională cu tema ”Contabilitatea instituțiilor publice și standarde profesionale în sectorul 
public”, la care au participat atât membri ai Corpului, cât și nemembri, în special directori economici și 
contabili șefi ai mai multor instituții publice. Toți cei prezenți au apreciat organizarea, conținutul și 
tehnicile de predare a cursului. În urma susținerii testului de verificare a cunoștințelor, toți participanții 
au promovat și au primit certificate de absolvire a cursului. 

 În data de 23 și 26 iunie 2015, la  Agenția de Administrare Financiară 
a județului Sălaj a avut loc o întâlnire de lucru pe probleme de fiscalitate la care din partea CECCAR 
a participat dl. președinte Tamba Alexandru. 
 În data de 25 iunie a avut loc la sediul filialei CECCAR masa rotundă cu tema “Utilizatorii de 
informații din expertizele contabile judiciare”. La această acțiune au participat membri CECCAR 
experți contabili care fac parte din GEJ, dar și reprezentanți ai comunității locale. În cadrul acestei 
acțiuni s-au dezbătut teme de un real interes privind modul de valorificare și utilizare a informațiilor 
din expertizele contabile judiciare, precum și etica și atitudinea expertului contabil privind efectuarea 
expertizelor contabile judiciare. 

În perioada 26-29 iunie 2016 în sala de curs a filialei CECCAR Sălaj s-a desfășurat cursul de 
pregătire profesională cu tema ”Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă. Standardul profesional 
nr. 35 privind expertizele contabile”. La acest curs au participat membri ai Corpului experți contabili. 
Toți cursanții au apreciat atât conținutul cursului, exemplele practice și studiile de caz, cât și 
organizarea acestui curs. După evaluarea cunoștințelor profesionale a cursanților, toți au primit 
certificate de absolvire a cursului. 
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FILIALA CECCAR SIBIU 
 

Având în vedere rolul rapoartelor de expertiză contabilă judiciară în ce privește atributul lor de 
probă ştiinţifică ce trebuie să prezinte un înalt grad contributiv la soluţionarea cauzei în care expertiza 
a fost dispusă, în data de 30.06.2015, la sediul filialei Sibiu a CECCAR a avut loc o masă rotundă cu 
tema Bunele practcii în expertiza contabilă judiciară. 

Organizarea evenimentuui a avut ca principal obiectiv menținerea și dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre CECCAR Filiala Sibiu, Grupul experților judiciari din cadrul CECCAR Filiala Sibiu și 

reprezentanții instanțelor de 
judecată, ai organelor de cercetare 
penală și ai  finanțelor publice din 
județul Sibiu. 

La întâlnire au participat 6 
invitaţi, reprezentanți ai conducerii 
Tribunalului Sibiu, Judecătoriei 
Sibiu, Inspectoratului Județean de 
Poliție - Serviciul de Investigare a 
Fraudelor,  Administrația 
Finanțelor Publice a Județului 
Sibiu - Departamentul Juridic, 
Universitatea Lucian Blaga și 
Biroului local de expertize judiciare 
de pe lângă Tribunalul și 
Judecătoria Sibiu. Filiala CECCAR 
Sibiu a fost reprezentată de dna 
Milica Bardasu – președinte al 
Consiliului Filialei, directorul 

executiv și auditorul de calitate. 
Dezbaterile au abordat aspecte concrete 

privind colaborarea Filialiei Sibiu şi a membrilor 

Grupului Experților Judiciari cu organele beneficiare 

ale expertizelor judiciare, în scopul de a optimiza 

această relaţie, de a găsi împreună soluţii pentru 

eficientizarea actului de justiţie. 
Principalele aspecte dezbătute și pentru care 

fiecare participant a venit cu soluții și propuneri de 
îmbunătățire s-au axat pe: modul de formulare a 
obiectivelor expertizelor judiciare; modul de 
formulare a  obiecţiunilor la experizele judiciare; 
numirea experţilor contabili în cauzele civile și 
penale; plata onorariilor experților judiciari, aspecte 
procedurale privind expertizele judiciare cuprinse în 
Codul de Procedură Civilă și alte probleme 
organizatorice. 

Întâlnirea a avut un rol proactiv în ce privește 
dezvoltarea relațiilor cu instituțiile beneficiare ale 
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expertizelor contabile, având în vedere totodată deschiderea manifestată de conducerea acestor 
instituții în acest sens. 

 
FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională, în luna Iunie a fost organizat 
următorul curs: „Audit și certificare. Activitatea de cenzor.” (Implementarea Directivelor Europene, în 
domeniul Contabilității și Auditului) - Modificări aduse OMFP 1802 în perioada 23.06.2015 – 
26.06.2015,  prof. univ. dr. Ovidiu Bunget, al cărui profesionalism în materie a  reușit să mențină 
atenția și să stârnească interesul unui  număr de 45  experţi contabili.  

În data de 23.06.2015  s-a derulat ediția intitulată “Investește în oameni! Educație și formare 
profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere” la care au 
participat studenții Universității de Vest din Timișoara împreună cu angajații filialei. S-a discutat despre 
profesia de expert contabil și contabil autorizat, s-a discutat despre pașii pe care trebuie să-i urmeze 
un absolvent de științe economice pentru a deveni expert contabil sau contabil autorizat, care sunt 
avantajele unui membru CECCAR. 

 

 

FILIALA CECCAR TULCEA 
 

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ 
EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI TĂU 

Demarată de Fundația Măreție și Talent și Clubul Tinerilor Experți Contabili 
 

Sub deviza: ,,Nu 
cobori dacă ridici ... 
gunoiul!”, Fundația Măreție 
și Talent împreună cu Clubul 
Tinerilor Experți Contabili și 
Filiala Tulcea a CORPULUI 
EXPERȚILOR CONTABILI 
ȘI CONTABILILOR 
AUTORIZAȚI DIN 
ROMÂNIA au organizat, la 
data de 05 iunie 2015, în 
Parcul Tineretului din 
municipiul Tulcea, str. 1848 
și în Parcul din apropierea 
A.P.M. Tulcea, CAMPANIA 
DE PRIMĂVARĂ – 
EDUCAȚIE  PENTRU  
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CURĂȚENIA ORAȘULUI TĂU, cu 
ocazia sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a 
Mediului”. Acțiunea s-a desfășurat în 
parteneriat cu Agenția Pentru 
Protecția Mediului Tulcea, cu 
participarea elevilor clasei a VIII – a 
B din cadrul Colegiului Dobrogean 
,,Spiru Haret” Tulcea și ai clasei a III- 
a de la Scoala Gimnazială ,,Nifon 
Bălășescu” Tulcea. Acțiunea a fost 
mediatizată în ziarul local ,,Delta”. 
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În perioada 26-29 iunie 2015 filiala Tulcea a organizat cursul privind ”Standardul profesional 

nr. 35 privind serviciile fiscale”, la care au participat 45 de membri experți contabili și contabili 
autorizați. Cursul a fost susținut de lectorul Florin Dobre, care a adus la cunoștința membrilor filialei 
toate modificările aduse Codului fiscal. La finalul cursului, a existat o sesiune de întrebări din partea 
membrilor, care au fost soluționate de lector într-o manieră profesionistă. Cursul s-a dovedit extrem 
de util în activitatea desfășurată de experții contabili și contabilii autorizați din județul Tulcea. 

 
FILIALA CECCAR VRANCEA 

Pe data de 30 iunie 2015, filiala CECCAR Vrancea a organizat în sala de curs 
„V.V.Protopopescu” o 
întâlnire de lucru cu 
membrii, pe teme din 
domeniul muncii, 
relaţiilor de muncã, 
securitãţii şi sãnãtãţii în 
muncã. Din partea 
Inspectoratului Teritorial 
de Muncã Vrancea a 
participat domnul 
inspector Avram 
Gheorghe, iar din partea 
conducerii filialei au 
participat urmãtorii: 
domnul Viorel Budeanu 
– preşedinte, domnul 
Costicã Voicu – 
vicepreşedinte şi 
doamna Liliana 
Mãnescu – director 
executiv. 
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Întâlnirea a fost interactivã, membrii prezenţi având ocazia sã primeascã clarificãri privind 
diverse aspecte întâlnite în activitatea lor de zi cu zi. Printre problemele dezbãtute s-au aflat: regimul 
legal şi fiscal al diurnelor externe, perioada de repaus sãptãmânal atunci când salariatul lucreazã în 
zilele de sâmbãtã sau duminicã, modul în care pot fi folosiţi zilierii în domeniul publicitãţii, obligaţiile 
angajatorului persoanã fizicã, salarizarea în cazul proiectelor cu fonduri europene, Regulamentul nr. 
987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului UE de stabilire a procedurii de punere în 
aplicare a Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socialã. 
Întâlnirea s-a dovedit foarte utilã atât prin informaţiile prezentate, cât mai ales prin prisma schimbului 
de opinii în vederea identificãrii unor soluţii viabile la problemele cu care se confruntã profesioniştii 
contabili în interpretarea unor prevederi legislative.  
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