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CURIERUL FILIALELOR 

 
   

FILIALA CECCAR ARAD 

În  zilele de  06-07.05.2015 a  avut loc întalnirea cu membrii C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  
sala  de curs  CECCAR ”Dimitrie Cameniţă”. La  această  întâlnire au  participat în ziua de 06.05.2015 
– 110 membri experţi contabili şi  în  ziua  de  07.05.2015 – 95 membri  contabili  autorizaţi. 

 D-nul director executiv 
Micle Nicolae a făcut o 
informare privind activitatea 
desfășurată în luna aprilie 2015. 
 D-na Furca Teodora – 
auditor de calitate, a prezentat 
Codul etic, Secțiunile: 240 - 
onorarii și alte tipuri de 
remunerații, 250 - marketingul 
serviciilor profesionale și 260 - 
cadouri și ospitalitate. 
 D-nul Prof. univ. dr. 
Cernușcă Lucian, împreună cu 
D-nul Popa Vasile Ioan, 
formatori C.E.C.C.A.R., au 
prezentat următoarele 
reglementari fiscale:  

Ordonanţa de urgenţă 
6/07.04.2015 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, etape de 
pregătire pentru gestiuni 
privind punerea în aplicare a 
reducerii de TVA de la 24% la 
9%, aspecte contabile și 
implicații fiscale; Ordonanţa 
de urgenţă 8/22.04.2015 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, măsuri luate de 
către agenții economici 
pentru reglementare și 
punere în aplicare a 
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prezentului act legat de evidența, gestionarea și înregistrarea bacșișului; Ordin 513/30.04.2015 pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare 
a acestuia la organul fiscal; Lege 70/02.04.2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind 
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, plafonarea acestor operațiuni în funcție de tranzacție și de 
persoane - juridice, fizice şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.  

În data de 19.05.2015, Filiala CECCAR Arad a organizat o masă rotundă împreună cu experții 
judiciari, desfășurată la sediul filialei CECCAR Arad, în sala de curs ”Dimitrie Cameniță”. 

La acestă acțiune au participat 
44 de experți contabili judiciari, 
membri ai filialei CECCAR Arad. 
   Evenimentul a fost organizat 
în vederea informării cu privire la 
modificările aduse de   Prevederile 
codului de procedură civilă, a 
Standardului Profesional nr. 35, 
Codului etic național al 
profesioniștilor contabili, cu privire la 
neutralitatea expertului judiciar. 

 Dezbaterile au vizat 
prevederile referitoare la obligațiile 
experților contabili numiți, precum și 
cei desemnați, la cererea părților sau 
solicitați în vederea efectuării de 
expertize contabile extrajudiciare, de a fi independenți față de beneficiarii expertizelor sau de părțile 

interesate în expertiză. 
Au fost de asemenea 

dezbătute obligațiile experților 
contabili de a ține seama de toate 
cazurile de incompatibilitate, 
abținere și recuzare prevăzute de 
noul Cod de procedură civilă, 
normele de conduită și principiile 
fundamentale prevăzute în Codul 
etic, care  trebuie riguros 
respectate de aceștia, precum și 
consecințele ce decurg din 
nerespectarea acestor principii. Cu 
această ocazie au fost  dezbătute și 
particularitățile privind 
incompatibilitatea expertului 
contabil în demersul efectuării 

expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare, ipotezele generale în care integritatea, obiectivitatea 
și independența profesionistului contabil pot fi afectate, precum și consecințele nerespectării 
independenței expertului contabil în acest demers. 
 
 
 



Mai,   Nr. 05/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

5                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 

FILIALA CECCAR ARGEȘ 

 
 Organizare de întâlnire de lucru cu participarea factorilor implicaţi în activitatea de expertiză 

contabilă judiciară.  
În data de 6 mai 2015, la sediul Tribunalului Argeş, reprezentanţii CECCAR Filiala Argeş au 
participat la întâlnirea de lucru cu reprezentanţii Curţii de Apel Piteşti, Tribunalului Argeş, 
Judecătoriei Piteşti, Judecătoriei Topoloveni, Judecătoriei Costeşti şi Biroului local de 
expertize. 
Scopul întâlnirii l-a constituit identificarea problemelor care apar în efectuarea expertizelor 
contabile judiciare şi stabilirea modalităţilor prin care acestea ar putea fi rezolvate, 
îmbunătăţirea colaborării cu organele judiciare şi cu Biroul local de expertize. 
            În cadrul întâlnirii s-au purtat dialoguri cu privire la : 

- comportamentul deontologic al membrilor Corpului; 
- deficienţe semnalate şi posibilităţile de remediere şi îmbunătăţire a acestora; 
- problemele referitoare la expertiza contabila judiciară care ţin de normele 

profesionale de comportament, de lucru și în privinţa redactării, semnării şi depunerii 
raportului de expertiză contabilă; 

- termenul în care trebuie să se efectueze expertiza şi prevederile Codului de 
procedură civilă, conform cărora instanţa poate fixa o audiere în camera de consiliu, 
în cadrul căreia va solicita expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a o 
efectua, cât şi termenul necesar efectuării expertizei; 

- desemnarea experţilor cu respectarea specializărilor; 
- justificarea diferenţelor de opinii dintre expertul numit şi expertul consilier;  
- evitarea, de către experţii contabili, a inserării opiniilor care pot fi asimilate 

unor  încadrări judiciare; 
- nivelul onorariilor: onorariul provizoriu să fie stabilit în funcţie de complexitatea 

lucrării; solicitarea suplimentării onorariului să se facă fundamentat, cu prezentarea 
documentelor justificative; 

- înlocuirea expertului desemnat: solicitările de înlocuire să se depună la dosar până 
la primul termen de la comunicarea desemnării.  

            Întâlnirea a fost constructivă, concluzionându-se că numai prin dialog deschis şi o 
bună   colaborare problemele pot fi rezolvate. 
 

 În data de 26.05.2015, la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Piteşti, 
managerul de proiect CTECR Regiunea Sud-Vest, Larisa Vlăsceanu şi directorul executiv  al 
filialei CECCAR Argeş, Marilena Pîrvulescu au prezentat studenţilor beneficiile pe care le 
atrage după sine profesia contabilă şi modalităţile de acces la stagiul de expert contabil.  

 
 În data de 27.05.2015, domnul Bănică Ion, preşedintele filialei, a participat la şedinţa Comisiei 

de Dialog Social Argeş având ca ordine de zi:     
Noutăţi fiscale, potrivit O.U.G. nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal  
 Iniţiator:  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş. 
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 Organizarea examenelor pe care absolvenţii programelor de masterat trebuie să le susţină, în 
timpul stagiului, conform adreselor transmise de către Direcţia de specialitate. 

 
 În cursul lunii mai În vederea actualizării cunoştinţelor şi menţinerii unui grad ridicat de 

pregătire şi competenţă în activitate a profesioniştilor contabili, urmând profilurile prevăzute în 
Programul naţional de dezvoltare profesională continuă, în luna mai   2015, filiala Argeş a 
organizat cursul cu tema: Fiscalitate/ Contabilitate şi control de gestiune/  Doctrină şi 
deontologie profesională. Participanţii la cursuri au apreciat informaţiile primite ca fiind de un 
real folos în activitatea pe care aceştia o desfăşoară, modul interactiv în care s-au derulat, au 
fost dezbătute subiecte interesante, de actualitate, metodele de prezentare au facilitat 
asimilarea de cunoştinţe şi dobândirea de competenţe. 

 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de 

aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat  şi 
a  Normelor privind organizarea şi desfăşurarea testului semestrial de evaluare a stagiarilor, 
în luna mai 2015 a fost organizată evaluarea semestrială a stagiarilor, testare la care au 
participat şi promovat toţi stagiarii înscrişi în evidenţa filialei.  

  
 Campania ”CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ – EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI 

TĂU”  
Sub deviza ,, Nu cobori dacă ridici…gunoiul”, Fundaţia Măreţie şi Talent în colaborare cu 
Primăria Municipiului Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Piteşti, Filiala 
Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi Clubul Tinerilor 
Experţi Contabili din 
România a 
desfăşurat, în data de 
28 mai 2015, în 
Pădurea Trivale, 
campania 
”CURĂȚENIA DE 
PRIMĂVARĂ – 
EDUCAȚIE PENTRU 
CURĂȚENIA 
ORAȘULUI TĂU”.  
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FILIALA CECCAR BACĂU 

 
În data de 28 mai 2015, în sala de curs "Ion Ionescu de la Brad" a Filialei CECCAR Bacău 

s-a desfăşurat instruirea membrilor cabinetelor programate pentru auditul de calitate în anul 
2015-2016 cu tema: „Necesitatea și oportunitatea auditului de calitate în domeniul financiar 

contabil în cadrul CECCAR’’, la care 
a participat dl. Bulinschi Marcel – 
Președinte Consiliu Filiala CECCAR 
Bacău, dl. Păstrăv Constantin - 
Director executiv şi dl. Schiopu Mihai 
– auditor de calitate în cadrul filialei. 

Participanți la eveniment: 45 
membri ai filialei - experți contabili.    

          Mediatizarea evenimentului 
s-a făcut prin e-mail-uri transmise 
membrilor programați pentru auditul 
de calitate în anul 2015 - 2016. 
 În deschiderea reuniunii, d-l 
Președinte Bulinschi Marcel a reliefat 
importanța auditului de calitate în 
cadrul organismului profesional. 
 În continuare, d-l Schiopu Mihai 

a prezentat demersul deontologic 
privind aplicarea reglementărilor 
prevăzute de <Regulamentul 
auditului de calitate în domeniul 
serviciilor contabile>.  Au fost 
prezentate etapele auditului de 
calitate, punându-se accent pe 
următoarele probleme: 

- programarea pregătirii 
profesionale prevăzute de 
standardul nr. 38 (pregătirea 
internă și pregătirea externă  
cabinetului); 

- continuitatea pregătirii 
profesionale continue 
conform standardului nr. 38 
actualizat; 

- instituirea <Regulamentului 
intern> și respectarea 
criteriilor și prevederilor de evaluare a salariaților conform OMFP 960/2011; 

- dotarea cabinetelor cu standarde profesionale (21;22;23;24;34;35;36;37;39); 
- programarea lucrărilor și misiunilor; 
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- constituirea dosarelor de lucru; 
- respectarea normelor de lucru; 
- test asupra soft-ului contabil; 
- chestionar privind acceptarea și menținerea misiunilor; 
- evaluarea riscurilor; 
- puncte de suspensie; 
- inventarierea și întocmirea foilor de lucru; 
- analiza critică a elementelor din situațiile financiare; 
- analiza indicatorilor economico financiari; 
- analiza activității clienților în condiții de continuitate. 

Instruirea s-a dovedit extrem de eficace pentru membrii participanți, iar prin răspunsurile date 
la întrebările formulate s-a creat cadrul propice exercitării pe viitor în bune condiții a aplicării auditului 
de calitate în domeniul serviciilor contabile la cabinetele programate pentru audit. 

  
 

 

FILIALA CECCAR BIHOR 

 
Dintre principalele activităţi care s-au desfăşurat în cadrul Filialei Bihor în ultima perioadă, amintim: 
1. Două cursuri: “Contabilitatea instituţiilor publice; noutăţi legislative în domeniul financiar – contabil 
şi bugetar”. Acest curs a fost destinat 
exclusiv contabililor și celorlalți 
specialiști în domeniul economic, din 
cadrul instituțiilor publice din județ (cu 
aprofundarea aspectelor contabile și 
fiscale specifice primăriilor). La acest 
curs au participat 20 de persoane. 
Lectorii cursului au fost doamnele 
Ștefănescu Aurelia, Bochiș Leonica și 
alți specialiști în contabilitatea 
bugetară, angajați ai Agenției Județene 
a Finanțelor Publice Bihor și Curtea de 
Conturi a României - Camera de 
conturi Bihor; 
2. Seminar – gratuit: ”Probleme legate 
de modificarea și revizuirea Codului 
Fiscal și a Codului de Procedură 
Fiscală care sunt supuse dezbaterii 
publice pe site-ul MFP” – 03.03.2015. La acest seminar au participat aproximativ 120 de membri, 
stagiari şi alte persoane nemembre ale filialei. A fost invitată, din partea AJFP Bihor, dna Berce 
Magdalena, iar din partea filialei au participat conducerea executivă și președintele; 
3. Seminar – gratuit: ”Legea insolvenței; Principalele operațiuni contabile specifice insolvenței; 
Reducerea de creanţe prin planul de reorganizare – implicaţii contabile şi fiscale” – 05.03.2015. La 
acest seminar au participat aproximativ 150 de membri, stagiari şi alte persoane nemembre ale filialei. 



Mai,   Nr. 05/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

9                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

Seminarul a fost prezentat de CITR (Casa de Insolvență Transilvania), iar din partea filialei au 
participat conducerea executivă și președintele; 
4. Curs: “Ordinul 1802/2014 - Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate” . La acest curs au participat 65 de persoane dintre care 57 
experți contabili și 8 contabili autorizați. Lectorii cursului au fost doamnele Popa Adriana Florina și 
Bochiș Leonica; 

6. Seminar – gratuit: ”Probleme legate 
de modificarea și revizuirea Codului 
Fiscal și a Codului de Procedură 
Fiscală care sunt supuse dezbaterii 
publice pe site-ul MFP” – 01 și 
02.04.2015. La acest seminar au 
participat aproximativ 120 de membri, 
stagiari şi alte persoane nemembre 
ale filialei. A fost invitată, din partea 
AJFP Bihor, dna Berce Magdalena, iar 
din partea filialei au participat 
conducerea executivă și președintele; 
7. Seminar – gratuit: ”Ghidurile 
profesionale elaborate de Corp şi 
importanţa aplicării acestora” – 
03.04.2015. La acest seminar au 
participat aproximativ 60 de membri. 
Seminarul s-a organizat în colaborare 

cu auditorii de calitate şi membrii comisiei de disciplină de la  nivelul filialei Bihor; 
8. Masă rotundă – gratuit: ”Reglementări privind întocmirea, semnarea, depunerea situațiilor 
financiare anuale și consecințele nerespectării acestora, de către agenții economici” – 29.04.2015. Au 
fost invitați dl. Marius Fandly, şef serviciu administrare contribuabili mijlocii din cadrul A.J.F.P.Bihor, 
dl. Marius Rotar, inspector şef al I.T.M.Bihor, respectiv d-na Emilia Merce, inspector în cadrul I.T.M. 
Bihor. Din partea filialei au participat conducerea executivă și președintele; 
9. Pregătirea tehnică și deontologică a stagiarilor: 

Tipul de pregătire Perioada Nr. stagiari 

Pregătire tehnică - an I 07-08.04.2015 37 

Pregătire tehnică - an II 08-09.04.2015 46 

Pregătire tehnică - an III 09-10.04.2015 56 

Pregătire deontologică - an I 29.04.2015 37 

Pregătire deontologică - an II și III 30.04.2015 102 
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În luna mai, la nivel de filială au avut loc două întâlniri la care au participat membri, stagiari 
și nemembri, care au dorit să-şi actualizeze cunoștințele în domeniul contabil și fiscal. Astfel, în zilele 
de 5 şi 6 mai 2015, s-au desfăşurat întâlnirile lunare cu membrii filialei, la care s-au discutat probleme 
legate de modificarea şi revizuirea Codului Fiscal şi a Codului de Procedură Fiscală, aflate în 
dezbatere publică pe site-ul MFP, fiind invitată d-na Magdalena Berce, inspector de specialitate din 
partea A.F. Oradea. La aceste întâlniri au participat din partea conducerii filialei d-nul preşedinte 
Susa Valerian Pavel, directorul executiv, Leonica Bochiş și auditorii de calitate ai filialei. 
              În data de 27 
 mai a avut loc întâlnirea conducerii filialei C.E.C.C.A.R., 
a membrilor GEJ cu reprezentanţii Tribunalului Bihor şi 
a Baroului Bihor. În cadrul acestei întalniri au fost 
dezbătute următoarele probleme:   

 
1. Cu privire la modul de înştiinţare a 

experţilor, privind efectuarea expertizelor 
Înştiinţările de numire în cauză să aibă anexate şi 

/ sau să conţină următoarele: 
a. Adresele de domiciliu ale părţilor (sau 

adresele indicate de acestea pentru a fi 
citate), care urmează a fi convocate.  

b. Copie după încheierea şedinţei publice în care 
au fost stabilite obiectivele de către instanţă. 

 
2. Cu privire la numirea experţilor 
 
a. Eliminarea suspiciunilor de subiectivism şi 

favoritism în repartizarea lucrărilor de expertiză, printr-o 
justă şi cu adevărat aleatorie desemnare a experţilor. 

b. Elaborarea unei situaţii statistice pentru 
perioada 2011 - 2015, de analiză a gradului de încărcare 
cu lucrări de expertiză contabilă, exprimat prin numărul de desemnări aferente fiecărui expert contabil 
înscris în tabelul pus de noi la dispoziţia Biroului Local de Expertize Judiciare, din totalul cauzelor în 
care s-a solicitat efectuarea unui raport de expertiză financiar - contabilă. 

c. Analiza legalităţii numirii în cauzele cu obiective de natură fiscală, exclusiv a consultanţilor 
fiscali. 
 

3. Cu privire la modul de stabilire a obiectivelor pentru expertize 
 
a. Stabilirea obiectivelor de către instanţă să nu se mai efectueze fără o minimă analiză a 

solicitărilor părţilor, făcute prin avocaţi.  
b. Solicităm instanţelor să transmită obiective clare, atât în cazul rapoartelor de expertiză 

iniţiale, cât şi pentru completările la acestea, şi nu aşa cum au fost formulate de către 
avocaţii părţilor ( dacă acestea sunt formulate greşit sau  neinteligibil ).  

c. Solicităm instanţelor să oblige partea care a formulat obiecţiuni care se dovedesc a fi 
nejustificate sau care a formulat obiective noi (suplimentar faţă de obiectivele expertizei 
iniţiale) să plătească diferenţele de onorariu cuvenite în mod justificat experţilor contabili, 
pentru munca suplimentară depusă. 

 
4. Cu privire la onorarii 
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a. Avansurile stabilite pentru lucrările de expertiză contabilă judiciară să fie în cuantum de 700 
lei, iar la lucrările de contraexpertiză de 3 x 700 = 2.100 lei. 

b. Respectarea art. 331 al Noului C.P.C., în sensul ca expertul desemnat să se pronunţe cu 
privire la costul estimativ şi durata de timp necesară efectuării expertizei.  

c. Prin hotărârea de soluţionare a cauzei, să se stipuleze explicit persoana (partea) care 
urmează a suporta costul final al expertizei, astfel încât aceasta să dobândească calitatea de 
titlu executoriu şi să poată fi investită cu formulă executorie. 

d. Finalizarea mai operativă a procedurii de executare silită a celor obligaţi la plata expertizei 
efectuate. 

e. În situaţia în care partea / părţile care au solicitat expertiza se răzgândesc după efectuarea 
investigaţiilor la faţa locului, să fie obligate să plătească întregul onorariu stabilit. 

f. Adresăm întregului corp judecătoresc rugămintea să dispună părţilor achitarea integrală a 
obligaţiilor privind plata onorariilor, urmând ca depunerea Raportului de expertiză să se facă 
numai după plata integrală a onorariului integral stabilit prin „Nota de evaluare” depusă la 
dosar, transmiţându-li-se experţilor datele care certifică aceasta (numărul şi seria de chitanţă 
şi data efectuării plăţii, atât pentru avans, cât şi pentru diferenţa de onorariu). 

 
5. Cu privire la modul de tratare a experţilor contabili de către unele complete  
 
a. Solicităm instanţelor să-i considere pe experţii contabili colaboratori, să îi trateze cu 

respectul cuvenit specificului activităţii depuse şi să răspundă solicitărilor pe care aceştia le 
adresează, să ţină seama de discernământul şi profesionalismul experţilor.  

b. Solicităm instanţelor să dispună sancţiuni cu amendă experţilor contabili care nu depun 
lucrările în termenul fixat, numai după ce partea şi-a îndeplinit obligaţiile de plată faţă de 
expertul contabil.  

c. Solicităm instanţelor să să aplice amenzile numai în cazurile justificate, în urma analizării 
atente a argumentărilor experţilor contabili. 

            În perioada 23-24 mai s-a desfăşurat evaluarea semestrială a stagiarilor din anii I – III, la 
sediul filialei, participând 135 stagiari. 

     În perioada 11-16 mai 2015, dl. Preşedinte a reprezentat filiala C.E.C.C.A.R. Bihor la  
manifest[rile desfăşurate la „Universitatea Agora” din municipiul Oradea, prilejuite de sărbătorirea 
a 15 ani de la înfiinţarea acestei instituţii de învăţământ.   
            În data de 17 mai 2015, s-a desfășurat şedinţa Biroului Permanent al Filialei Bihor a 
C.E.C.C.A.R. 
 
 

 

 

 

 

 



Mai,   Nr. 05/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

12                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
Filiala CECCAR Brăila, participantă la 

 

din cadrul CENTRULUI DE STUDII UNIVERSITARE BRĂILA 

 

 În data de 20 mai 2015 Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice Brăila şi  
Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Constantin 
Brâncoveanu au organizat  Sesiunea anuală a cercetării ştiinţifice studenteşti – ediţia a XXIII-a, 
la care au participat preşedintele filialei CECCAR BRĂILA dna Paula Ştefănescu şi directorul executiv 
dna Carmen Tamaşi-Klaus. La festivitatea de deschidere 
a acestui eveniment au onorat cu participarea 
reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai direcţiilor locale, ai 
mediului de afaceri, mass media locală, cadre didactice, 
dar şi studenţi şi profesionişti contabili membri CECCAR. 
Amintim participarea: Primarului Municipiului Brăila – conf. 
univ. dr. Aurel Gabriel Simionescu, preşedintelui 
Consiliului Judeţean Brăila, dnul prof. Viorel Mortu, 
viceprimarul Municipiului Brăila dna ec. Doiniţa Ciocan, 
CCIA Brăila, dna ing. Camelia Dragan din partea Asociaţiei 
Antreprenorilor din România, filiala Brăila; conducerea 
Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila; 
directorul executiv al Agenției de Dezvoltare Regională 
Sud – Est Brăila, rectorul Universităţii Constantin 
Brâncoveanu dnul prof. univ. dr. Ovidiu Puiu şi 
preşedintele senatului Universităţii prof. univ. dr. Ion 
Scurtu, din partea Facultăţii de Inginerie, Colegiului 
Economic Ion Ghica și Colegiul Național “Gh. M. Murgoci”; 
din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean, din partea 
Direcţiei Judeţene de Cultură Învătământ şi Sport; din 
partea Casei Corpului Didactic Brăila; al Bibliotecii 
Judeţene „Panait Istrati” Brăila; Muzeului Brăila reprezentanţi ai băncilor și mass-media - ziarul 
„Obiectiv – vocea Brăilei”. 
 În cadrul sesiunii structurate pe opt secţiuni s-au prezentat teme privind: „Dezvoltarea durabilă”; 
„Management, Marketing, relaţii publice”; “Ecologie”, „Contabilitate, Finanţe-Bănci, Analiza 
economico-financiară”; „ Științele comunicării”; „ Drept administrativ”; „Comunicare şi corespondenţă 
în limbi străine”; „Firma de exercițiu – primul pas către o afacere de succes”. 
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 Președintele filialei 
dna Paula Stefanescu 
a făcut parte din biroul 
Secţiunii IV - 

“Contabilitate; 
Finanţe-Bănci; 

Analiză economico – 
financiară”, iar dna 
director executiv 
Carmen Tamasi-
Klaus a făcut parte din 
biroul secțiunii VIII -
“Firma de exercițiu – 
primul pas către o 
afacere de succes”.  
 Cele mai bune 
lucrări prezentate în 

cadrul sesiunii au fost premiate. 

 
 

Întâlnirea lunară pentru dezbaterea noutăţilor  
din legislaţia financiar – fiscală 

 

Întâlnirea lunară pentru dezbaterea noutăţilor din legislaţia financiar – fiscală apărute în ultima 
perioadă, s-a desfăşurat în ziua de 7 mai 2015, întâlnire la care au participat 57 membri. 
S-au dezbătut :  
- Calendarul obligatiilor fiscale pe 
luna mai 2015 ; 
-  Ordinul   nr. 417 din  6 aprilie 
2015 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de punere în 
aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 10/2015 pentru organizarea 
Loteriei bonurilor fiscale, a 
Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a extragerilor 
Loteriei bonurilor fiscale, a 
modelului şi conţinutul cererii de 
revendicare a premiilor la Loteria 
bonurilor fiscale, precum şi 
pentru instituirea Comisiei pentru 
supravegherea efectuării 
extragerilor Loteriei bonurilor 
fiscale; 
-   Ordinul   nr. 513 din 30 aprilie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani 
personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal; 
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-Legea   nr. 70 din  2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări 
şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată; 
- OUG   nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative – cu privire la  
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici 
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal. 
 

 

Întâlnire privind fiscalitatea persoanele fizice autorizate 
14 mai 2015 

 
 

Având în vedere modificările importante în legislaţia fiscală românească privind persoanele 
fizice autorizate, unele dintre acestea aplicându-se deja în practică, iar altele urmând să intre în 
aplicare, s-a organizat în ziua de 14 mai 2015, la sediul filialei CECCAR Brăila o întâlnire cu membrii 
filialei pentru discutarea acestor problematici, moderate de lector CECCAR Gîdiuţă Marian. 
 
 -În prima parte s-au abordat noutățile apărute de la începutul anului 2015 în domeniul 
legislaţiei fiscale a PFA-urilor.  
 - Ordinul MFP nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
contabilitatea în partidă simplă (M. Of. nr. 130 din 24 februarie 2015) care se aplică de către:  
  a) persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse 
impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza 
datelor din contabilitate, fiind obţinut din următoarele surse: 
    - activităţi independente; 
    - cedarea folosinţei bunurilor; 
    - activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 
Persoanele care desfăşoară activităţi independente şi care au obligaţia ţinerii contabilităţii conform 
acestei reglementări sunt persoanele care obţin venituri din:  
a.1 activităţi economice (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale); 
a.2 profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali , experţi contabili, 
arhitecţi şi alte profesii reglementate); 
a.3 drepturi de proprietate intelectuală (în condiţiile în care optează pentru determinarea venitului net 
în sistem real); 

b) persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte 
acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără 
scop patrimonial. 

Noutatea pe care o aduce acest ordin este aceea că persoanele prevăzute la  lit. a), care 
conduc evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă, pot trece la conducerea 
contabilităţii în partidă dublă de la începutul exerciţiului financiar ulterior celui în care au decis această 
trecere. Persoanele înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în 
categoria celor prevăzute la lit. a), pot opta pentru ţinerea contabilităţii în partidă dublă de la data 
înfiinţării acestora. 
 O altă noutate este dată de faptul că a fost redus la 5 ani termenul de păstrare a documentelor 
justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă , cu excepţia ştatelor 
de salarii care se păstrează 50 de ani. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul-inventar se 

javascript:OpenDocumentView(218984,%203994673);
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păstrează 10 ani, iar documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu o durată de 
utilizare mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada de utilizare a bunurilor. 

- Legea 70/2015, pentru întărirea disciplinei financiare pentru operațiunile de încasări și 
plăți in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plata. Legea a intrat in vigoare la data de 9 mai 2015. 

Ca noutate prevederile privind disciplina financiară se aplică nu numai persoanelor 
juridice, ci și persoanelor fizice autorizate sau liber profesioniștilor, ba chiar și persoanelor 
fizice – populației pentru anumite operațiuni.  

Potrivit acestei legi operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, 
persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau 
fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza 
numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.  

Prin exceptie de la acesta prevedere, in anumite conditii, se pot efectua si operatiuni de 
incasari si plati in numerar. 

În a doua parte a întâlnirii s-au reamintit prevederile art. 46 din Codul fiscal privind 
definirea veniturilor din activitati independente si modul de determinare a venitului net anual 
din activitati independente ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în 
scopul realizării de venituri. 
 Întâlnirea s-a bucurat de un interes deosebit din partea membrilor filialei, fiind prezenţi 50 
participanţi. 
 

 
 

Colectivul şi stagiarii filialei CECCAR Brăila au ieşit la  
“Curăţenia de primăvară – ediţia 2015” 

 

 

În data de 22 mai 2015 
colectivul şi stagiarii filialei 
CECCAR Brăila au participat cu 
deschidere şi bucurie  la 
campania “Curăţenia de 
primăvară – educaţie pentru 
curăţenia oraşului tău” – a doua 
ediţie organizată la Brăila pe 
faleza Dunării, de către Fundația 
Măreție şi Talent, Clubul Tinerilor 
Experți Contabili din România şi 
CECCAR FILIALA BRĂILA , fiind 
implicate activ și cu devotament 
în acțiuni menite să sprijine 
dezvoltarea socială a tinerilor 
studenți, stagiari și practicieni din 
mediul profesional contabil. 
    Campania are o 
componentă educațională 

http://lege5.ro/Gratuit/gyzdqnjzhe/legea-nr-70-2015-pentru-intarirea-disciplinei-financiare-privind-operatiunile-de-incasari-si-plati-in-numerar-si-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-193-2002-privin
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puternică, vizând schimbarea 
reală a comportamentului 
oamenilor față de mediul 
înconjurător prin propriul exemplu.  
Atitudinea omului față de mediul în 
care trăiește trebuie să fie identică 
cu atitudinea faţă de propria 
persoană şi spaţiul în care trăieşte 
zi de zi: casă, gradină, instituţie 
etc. 

Spațiul verde  este sursa 
de oxigen pe care o respirăm zi de 
zi, o necesitate esențială în orice 
oraș modern, nu doar din motive 
estetice, urbanistice, peisagistice. 

La Brăila cei 35 de 
participanţi stagiari, viitori tineri 
experți contabili și colectivul filialei 
CECCAR BRĂILA au pus umărul 
la menţinerea unui mediu mai 

curat, au purtat tricouri personalizate cu  însemnele Fundației Măreţie şi Talent și ale CECCAR şi au 
felicitat iniţiativa pentru organizarea acestei acţiuni. 

 
 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a fost invitată şi anul acesta în data de 15 mai 2015 la cursul festiv 

organizat de Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ştiinţe Economice, în Aula 
Universităţii Transilvania “Sergiu T. Chiriacescu”.  

Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a fost reprezentată  de către domnul preşedinte ec. Băjan Nicolae 
care a adresat câteva cuvinte proaspeţilor absolvenţi. Făcând cunoscute participanților 
comandamentele de bază ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România:  
calitate, educație și etică, domnul preşedinte a încurajat viitorii economişti să urmeze cariera 
contabilă, o carieră plină de satisfacții, să investească în educaţia lor pe tot parcursul vieţii, şi să se 
alăture oragnismului profesional pentru a atinge cele mai înalte standarde de pregătire. 

Susținând inteligența, competența, educația și profesionalismul, filiala a acordat şefilor de 
promoţie premii, constând în publicații ale Corpului, broșuri și reviste editate de CECCAR, pentru ca 
studenții să cunoască mai bine activitatea unuia dintre cele mai mari organisme profesionale, 
încurajându-i totodată să îmbrățișeze cariera contabilă odată cu terminarea studiilor universitare.  

Toți invitații prezenți la eveniment au apreciat ca fiind pozitivă implicarea CECCAR în orientarea 
tinerilor spre alegerea unei cariere de succes, care să îi reprezinte și, mai presus de toate, să le aducă 
satisfacții și realizări. 

În perioada 18.05.2015-21.05.2015 a avut loc cursul de pregătire profesională cu tema “IFRS; 
Contabilitatea ONG-urilor; Studierea şi însuşirea unei limbi de circulaţie internaţională, cu adaptare la 
specificul profesiei contabile”, curs susţinut de către doamna conf. univ. dr. Popa Adriana Florina. 
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Dezbaterile şi informaţiile primite de către cei 122 de participanţi în cadrul cursului, au fost apreciate 
de participanţi ca fiind de un real folos în activitatea pe care aceştia o desfăşoară. Tuturor 
profesioniştilor contabili, indiferent de serviciile profesionale în care sunt implicaţi, le revine sarcina de 
a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională, CECCAR facilitând accesul tuturor profesioniştilor 
contabili la oportunităţile şi resursele dezvoltării profesionale continue. 

O atenție deosebită a fost acordată în lunile aprilie-mai celor 213 stagiari ai filialei, aceștia 
primind numeroase informări prin intermediul e-mail-ului cu privire la lucrările de pregătire practică, 
cursurile de pregătire tehnică și deontologică. Astfel, în data de 23 şi 24 mai 2015 s-a desfăşurat în 
condiţii normale evaluarea semestrială a stagiarilor filialei CECCAR Braşov. Remarcăm notele şi 
calificativele foarte bune obţinute de aceştia, rezultate obţinute în urma a zeci de ore de pregătire 
teoretică şi practică, precum şi a întâlnirilor şi consultaţiilor pe care aceştia le-au avut cu lectorii de 
stagiu. 

În data de 27.05.2015, orele 14,00, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Braşov a avut loc o masă 
rotundă la care au participat membrii grupului experţilor contabili judiciari alături de beneficiarii 
expertizelor contabile judiciare din judeţul Braşov. 

Întâlnirea a avut ca principal obiectiv menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între 
conducerea filialei Braşov şi reprezentanţii la cel mai înalt nivel al instanţelor de judecată din judeţul 
Braşov. 

Au răspuns invitaţiei filialei, 
reprezentanţii Tribunalului Braşov, prin 
doamna vicepreşedinte judecător Liliana 
Simona Enache şi un număr de 28 membri din 
grupul experţilor judiciari. Doamna 
vicepreşedintă a tribunalului este 
reprezentanta şi celorlalte instanţe.  

                                                                                        
Totodată, a fost un bun prilej de a scoate în 
evidenţă rolul şi importanţa C.E.C.C.A.R., 
organismul profesional care oferă instituţiilor 
beneficiare garanţia calităţii rapoartelor de 
expertiză judiciară din perspectiva de probă 
ştiinţifică care trebuie să prezinte un înalt grad 

contributiv la soluţionarea cauzei în care expertiza a fost dispusă.  
Dezbaterile au abordat aspecte concrete privind colaborarea experţilor contabili judiciari cu 

instanţele de judecată, în scopul îmbunătăţirii calităţii rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 
Anterior întâlnirii, grupului experţilor judiciari li s-a cerut să transmită principalele aspecte care doresc 
să fie abordate cu prilejul mesei rotunde, astfel încât discuţiile purtate au atins următoarele aspecte: 

- Ajustarea onorariilor de către preşedinţii de instanţă fără nici o explicaţie sau justificare. 
Explicaţia doamnei vicepreşedinte a fost că sunt onorarii foarte mari în anumite cazuri, ceea ce ar 
conduce în multe cazuri la îngrădirea accesului parsoanei la justiţie. Se cere mai mult realism în 
justificarea onorariilor. 
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- Plata onorariilor, respectiv 
situaţiile când onorariile nu se mai 
plătesc. Doamna vicepreşedinte 
precizează faptul că aceast aspect este 
reglementat de către Ordonanţa nr. 
2/2000. Judecătorii procedează conform 
literei legii şi nu pot condiţiona accesul 
la expertiză ca şi probă în instanţă pe 
motiv de neplată, astfel cum au propus 
experţii contabili. Pot doar să o decadă 
din probă, iar finalitatea ar fi tot 
neîncasarea onorariului. Se recomandă 
urmărirea dosarului şi executarea silită a 
părţii care nu a achitat expertiza. 

- Delimitarea clară a expertizelor contabile judiciare contabile de expertizele judicare fiscale.  
- Lipsa inserării în încheierea de şedinţă a adreselor părţilor. Reprezentanta Tribunalului 

precizează că atunci când lipsesc aceste informaţii, experţii contabili judiciari să informeze instanţa că 
sunt în imposibilitatea convocării părţilor şi efectuării expertizei conform normelor şi vor găsi întelegere 
din partea instanţei. 

- Termenele date de către instanţă. Se solicită termene mai mari pentru efectuarea expertizelor. 
Se recomandă ca atunci când expertul contabil este în imposibilitatea efectuării expertizei în termenul 
cerut, să informeze instanţa, să justifice motivul şi se va găsi înţelegere, cu excepţia litigiilor de muncă 
unde termenele sunt foarte strânse şi nu se pot da termene mai largi. 

 - Formularea obiectivelor. În general, obiectivele sunt formulate de către părţile din dosar, iar 
instanţa le încuviinţează. De cele mai multe ori, aceste obiective nu sunt de competenţa experţilor 
contabili sau nu sunt clare , precise, concise neputându-se răspunde. Propunerea reprezentantei 
Tribunalului a fost ca atunci când sunt nelămuriri în legătură cu modul cum au fost formulate 
obiectivele, să se solicite instanţei prin adresă scrisă, explicaţii lămuritoare cu privire la aceasta. 
Trebuie sa se aibă în vedere că obiectivul nu poate fi cenzurat de către instanţă. 

- Numirea experţilor contabili. Se precizează că experţii sunt numiţi fără să se ţină cont de 
specializările pentru care au optat în fişa de opţiuni, ceea ce conduce fie la întocmirea unor rapoarte 
necorepunzătoare, fie la prelungirea termenelor. Conducerea filialei C.E.C.C.A.R. Braşov a propus 
transmiterea listei experţilor contabili judiciari pe specializări, propunere agreată de către 
vicepreşedinta Tribunalului. Tot aici s-a pus în discuţie faptul că sunt unii experţi care primesc mai 
multe expertize, în timp ce alţii nu au primit de ani de zile. Doamna judecător precizează că expertul 
se alege aleatoriu de către judecător prin socitarea unui număr din sală dintr-o listă preluată de pe 
site-ul Ministerului de Justiţie. 
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- Spaţiul destinat studierii dosarelor. Experţii solictă un spaţiu unde să poată studia dosarele, 
întrucât este greoaie xerocopierea dosarelor. Din partea beneficrilor se propune stabilirea unui interval 

orar destinat doar experţilor contabili, în 
afara programului de lucru cu publicul, în 
anumite zile ale saptămânii. Varinta 
propusă este acceptată cu mult 
entuziasm de către experţii contabili.   

În cuvantul său de încheiere, 
doamna vicepreşedinte judecător Simona 
Liliana Enache a mulţumit membrilor 
filialei pentru colaborare, a reţinut 
plângerile şi propunerile acestora şi a 
promis că va întreprinde toate 
demersurile în vederea îmbunătăţirii 
activităţii de expertiză contabilă judiciară 
la nivelul organelor beneficiare.  

 Domnul preşedinte al filialei 
C.E.C.C.A.R. Braşov mulţumeşte tuturor invitaţilor pentru participare şi asigură membrii că se vor 
întreprinde şi din partea filialei demersuri care să ajute experţii judiciarii în activitatea desfăşurată. 

Participanţii au salutat iniţiativa filialei Braşov de a organiza o astfel de întâlnire în care au avut 
prilejul de a discuta deschis despre realele probleme din activitatea de expertiză, având convingerea 
că multe aspecte semnalate vor fi eliminate. 

Sub deviza „Nu cobori dacă ridici…gunoiul”, Fundaţia Măreţie şi Talent în colaborare cu Clubul 
Tinerilor Experţi Contabili din România şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România Filiala Braşov, au organizat în data de 28 mai 2015 în zona centrului vechi al 
Braşovului,  campania ”CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ-EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA 
ORAȘULUI TĂU”. 
       Acţiunea s-a desfăşurat în  zona dintre Turnului Alb, Turnul Negru şi al pârâului Graft,  zonă intens 
vizitată care ar trebui să fie o carte de vizită pentru oraş. Tinerii experţi contabili, împreună cu domnul 
preşedinte Băjan Nicolae şi doamna director executiv Deleanu Cornelia au demonstrat un real 

exemplu civic.  
      Acţiunea “Curăţenia de primăvară” a 
avut un rol extrem important atat în ceea ce 
priveşte protecţia mediului, cât şi vizavi de 
conştientizarea tinerei generaţii despre 
importanţa voluntariatului şi a grijii pentru 
natura în care ne place să evadăm la 
fiecare sfârşit de săptămână.  
Au răspuns favorabil la iniţiativa noastră 
S.C. Comprest S.A. societate de salubritate 
de pe plan local precum şi 60 de elevi 
voluntari ai Colegiul Naţional Economic 
Andrei Bârseanu.  
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             Înarmaţi cu mănuşi de protecție și 
saci menajeri, participanţii au strâns 
gunoaiele aruncate la voia întâmplării. În 
final au rezultat zeci de saci de deşeuri, iar 
implicarea voluntarilor a fost răsplătită prin 
acordarea diplomelor de participare.   

Obiectivele educaţionale ale acestei 
campanii au vizat schimbarea reală a 
comportamentului oamenilor față de 
mediul înconjurător prin propriul exemplu. 
Este dreptul fiecărui cetăţean să trăiscă 
într-o lume mai curată, într-o lume în care 
educaţia şi cultura sunt sprijinite. 

 
 
 

 

FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 

 
C.E.C.C.A.R., partener principal al Târgului Internațional al Firmelor de Exercițiu 

 
 

În perioada 6-8 
mai 2015, Filiala 
CECCAR București a 
fost prezentă, în calitate 
de partener, prin 
președintele lect. univ. 
dr. Florentin Caloian și 
prin directorul executiv, 
ec. Elena Boban la cea 
de-a XII-a ediție a 
Târgului Internațional 
al Firmelor de 
Exercițiu. Evenimentul, 
organizat de Colegiul 
Economic "Costin 
C.Kirițescu", a avut loc 
la Plaza România 
București și a presupus 
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desfășurarea de competiții la care elevii au participat și au evaluat activitatea firmelor de exercițiu 
asemenea oamenilor de afaceri responsabili, educându-și astfel spiritul de întreprinzător. 

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă, printre care ambasadorul Austriei 
în România, Michael Schwarzinger, Anton Hadăr, vicepreședintele Senatului – Universitatea 
Politehnica din București, reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Primăriei Sector 6, Președintele 
Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Sorin Mierlea și Florin Jianu, fost ministru 
delegat pentru IMM.  

În cadrul evenimentului au participat peste 100 de firme de exercițiu din țară și din străinătate, 
cu standuri de prezentare a produselor și serviciilor oferite.  

Firma de exerciţiu reprezintă un concept didactic ce simulează procesele interne desfăşurate 
în cadrul firmelor reale şi relaţiile acestora cu alte firme şi instituţii, oferind elevilor posibilitatea să-şi 
dezvolte spiritul antreprenorial. 

În baza tradiției participării la această competiție, CECCAR a oferit premii tuturor câștigătorilor. 
Premiile au constat în publicații de specialitate menite să dezvolte spiritul antreprenorial și să 
consolideze cunoștințele contabile ale câștigătorilor. Dintre acestea amintim: ”Control economic, 
financiar și gestionar”, Ghid de aplicare a OMFP 3055/2009, revista Corpului ”Contabilitatea, expertiza 
și auditul afacerilor”. În vederea promovării imaginii Corpului, premianții au primit broșura CECCAR.  

CECCAR, cu tradiţie în promovarea profesiei contabile în diverse medii, inclusiv în rândul 
liceenilor, încurajează îmbrăţişarea profesiei contabile de către aceștia, prezentându-le valorile 
meseriei contabile ca profesie generatoare de satisfacţii pentru cei ce o practică responsabil. 
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În deschiderea evenimentului, președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian a adresat 
câteva cuvinte celor prezenți, felicitând organizatorii pentru inițiativă și elevii pentru implicarea și 
profesionalismul de care au dat dovadă prin participarea la această competiție internațională.  

În cadrul festivității de premiere, directorul executiv al filialei, ec. Elena Boban i-a felicitat pe 
participanți, pe organizatori, înmânând premii din partea CECCAR câștigătorilor. Domnia sa a 
declarat: ”Devine o tradiție să fim alături acestei competiții, susținând inteligența, ambiția și ideile 
tinerilor. Profit de această ocazie pentru a vă înainta invitația de a participa la evenimentele noastre 
și vă doresc mult succes în parcursul dumneavoastră către profesia de expert contabil!”.  

Talentul, profesionalismul și implicarea elevilor au fost recompensate cu premii acordate pentru 
cel mai bun stand, cel mai bun catalog, cea mai bună prezentare PPT, cel mai bun negociator, cel 
mai bun spot, cea mai reprezentativă mascotă, cele mai reprezentative materiale promoționale, cea 
mai reprezentativă figură feminină, cea mai reprezentativă figură masculină, cel mai reprezentativ 
slogan, premiul absolut. 

 
 

CECCAR Filiala București, partener al proiectului 
”Carieră de succes în audit și contabilitate” 

 
 

 Filiala București, partener permanent al proiectului cu finanțare europeană ”Carieră de succes 
în audit și contabilitate”, dezvoltat de firma membră a Corpului, Arexim Audit SRL, a fost prezentă în 
cadrul evenimentului ”Cum să îți construiești o carieră de succes”, desfășurat la Sinaia în perioada 
22-24 mai. Vicepreședintele Andrei Aurel a fost reprezentantul filialei în cadrul evenimentului, 
prezentându-le celor prezenți organismul profesional și expunându-le avantajele pe care le generează 
cariera de expert contabil, dar și pașii dobândirii acesteia.  
 Susținând performanța 
în rândul tinerilor și 
încurajându-i pe aceștia să 
îmbrățișeze nobila profesie 
contabilă, CECCAR Filiala 
București a luat parte la 
evenimentul al cărui obiectiv a 
fost conștientizarea de către 
studenți a importanței cu care 
trebuie să trateze tematica 
propriei dezvoltări profesionale 
și importanța planificării din timp 
a unui traseu profesional. 
 Vicepreședintele Filialei 
CECCAR București a precizat, 
în cadrul prezentării susținute, 
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că aceste activități de orientare și consiliere în carieră joacă un rol foarte important în viața studenților, 
inspirându-i pe aceștia și trezindu-le dorința de a se dezvolta profesional. 
 Evenimentul s-a axat pe, așa cum spune și titulatura acestuia, pe expunerea modalității de 
dobândire a unei cariere de succes în audit și contabilitate și a analizării propriei perspectivei asupra 
traseului profesional dorit.  

 
 

Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău 
 
 
 

Filiala CECCAR București, Fundația Măreție și Talent, Clubul Tinerilor Experţi Contabili 
din România, împreună cu Primăria Sector 4 au tras un semnal de alarmă pentru al doilea an 
consecutiv, organizând joi, 28 mai 2015, în zona Bulevardului Metalurgiei, cea de-a doua ediție a 
campaniei ”Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău”.  

Demarată anul trecut, la 
inițiativa Directorului general 
CECCAR, ec. Daniela Vulcan-
Văduva, fondator al Clubului 
Tinerilor Experți Contabili din 
România și Președinte al Fundației 
Măreție și Talent, campania este 
menită să dezvolte spiritul civic al 
cetățenilor. Sub deviza ”Nu cobori 
dacă ridici...gunoiul”, conducerea 
filialei CECCAR București, 
reprezentanții Clubului Tinerilor 
Experți Contabili din România, 
angajați ai CECCAR, profesioniști 
contabili, elevi, alături de 

reprezentanți ai Primăriei Sector 4, inclusiv viceprimarul Sector 4, Băluță Daniel, înarmați cu saci de 
gunoi și mănuși s-au aplecat în fața naturii pentru a aduna ambalajele și resturile celorlalți.  

Participanții la campanie au împărțit pliante trecătorilor, invitându-i pe aceștia să se alăture, 
pentru ca împreună să ajute la un mediu înconjurător mai curat. 

La sfârșitul celei de-a doua ediții a campaniei ”Curățenia de primăvară – educație pentru 
curățenia orașului tău” au fost schimbate obiceiuri, mentalități și atitudini față de mediul înconjurător.  

Acțiunea socială a arătat cum, prin câteva momente dedicate orașului în care trăim, putem 
contribui la sporirea simțului civic și la creșterea nivelului de responsabilizare socială, dar și la 
schimbarea aspectului orașului în care ne desfășurăm traiul de zi cu zi. 

Evenimentul a fost mediatizat în mai multe publicații online, de agenții de presă, precum și pe 
site-ul Primăriei Sector 4, fiind apreciată inițiativa de a contribui la un mediu înconjurător prietenos. 
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Și pentru că a fi 
unit înseamnă a 
construi un viitor mai 
bun pentru orașul tău, 
așteptăm ca exemplul 
dat de colectivul 
CECCAR, împreună cu 
participanții la 
campania desfășurată 
în București să fie urmat 
și de alți cetățeni, sau 
cel puțin cetățenii să 
respecte mai mult 
mediul înconjurător, 
pentru că un mediu 
înconjurător sănătos 
contribuie la sănătatea 
locuitorilor. 

Pentru 
recunoașterea efortului 

depus, a implicării și 
dovezii de simț civic, 
participanților li s-au 
înmânat diplome și au fost 
felicitați de către 
conducerea Filialei 
CECCAR București.  
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Dezvoltarea profesională continuă  

 
 

În luna mai 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 atât  pentru membrii, cât şi pentru 
stagiari. 

Astfel, au fost organizate pe 
parcursul lunii mai cinci 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:  
1.      “Noutăți fiscale din sfera TVA” 
– susținută de un specialist din cadrul 
C.E.C.C.A.R, în data de 07.05.2015; 
2.      “Regimul fiscal al codului de 
TVA în funcție de 
activitatea/inactivitatea unui 
contribuabil” – susținută de 
președintele filialei, lect. univ. dr. 
Caloian Florentin și a avut loc în data 

de 13.05.2015; 
3.      “Introducere în contabilitatea managerială” – susținută de ec. Ghiur Alexandru, MBA, ce a 

avut loc în data de 14.05.2015; 
4.      “Impozitarea profitului și a microîntreprinderilor în noul context al Codului Fiscal” – 

susținută de președintele filialei, lect. univ. dr. Caloian Florentin și a avut loc în data de 
20.05.2015; 

5.      “Contabilitatea și fiscalitatea de grup în contextul OMFP 1802” – susținută de președintele 
filialei, lect. univ. dr. Caloian Florentin ce a avut loc în data de 27.05.2015. 

 Toate aceste întâlniri gratuite cu membrii au fost foarte utile, ajutându-i pe cei aproximativ 400 
de participanți să își clarifice eventualele nelămuriri în domeniu. Aceștia au apreciat informaţiile 
primite în cadrul întâlnirilor, dar şi modul interactiv în care s-au desfăşurat, având libertatea de a-şi 
exprima opiniile şi de a solicita clarificări asupra unor probleme întâlnite în activitatea profesională de 
zi cu zi.  

De asemenea, în cursul lunii mai, în cadrul filialei Bucureşti au fost organizate două cursuri din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, cursul de “Expertiză contabilă – 
Standardul profesional nr. 35“ susținut de lectorul Dimitriu Violeta, ce a avut loc în perioada 
06.05.2015 – 08.05.2015, la care au participat 80 de cursanți, precum și cursul de ,,Doctrină și 
deontologie profesională – Audit și certificare”, organizat în perioada 26.05.2015 – 27.05.2015, 
cu aproximativ 100 de participanţi, aceștia beneficiind de experienţa şi profesionalismul Directorului 
General al Corpului, Ec. Daniela Vulcan – Văduva și președintelui filialei, lect. univ. dr. Caloian 
Florentin. 
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Luna mai a fost marcată de o intensă activitate privind desfăşurarea sesiunii de evaluare 
semestrială a stagiarilor. Pentru a asigura un nivel calitativ superior de evaluare a cunoştintelor 
profesionale pentru cei 1155 de stagiari, conducerea executivă a filialei reprezentată de directorul 
executiv ec. Elena Boban a selectat din rândul lectorilor abilitaţi de Corp persoane de o deosebită 
pregătire profesională şi universitară.  
        În urma sesiunii de evaluare, ce a avut loc în perioada 23-24 mai, toţi stagiarii prezenţi au 
promovat atât proba scrisă, cât şi cea orală. 

 
 

FILIALA CECCAR CĂLĂRAȘI 
 

Luna mai a debutat la CECCAR Călăraşi cu demersurile întreprinse de conducerea filialei 
privind acţiunea de curăţenie în natură din cadrul campaniei „Curăţenia de primăvară - Educaţie pentru 
curăţenia oraşului tău”, iniţiată de Fundaţia „Mareţie şi Talent”, sub deviza „Nu cobori dacă ridici 
gunoiul”. Instituţiile locale care şi-au manifestat susţinerea sunt Primăria Municipiului Călăraşi și 
Colegiul Economic Călăraşi. 

În perioada 07 – 09 mai au avut loc la sediul filialei C.E.C.C.A.R cursurile: „Controlul de calitate 
într-un cabinet de expertiză contabilă”, cu tema „Consideraţii generale: rolul conducerii; dispoziţii 
relevante de etică; resursele umane; acceptarea clienţilor; îndeplinirea misiunii; monitorizarea şi 
documentarea; sinteză şi aplicaţii” şi „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă”, cu tema: 
„Planificare / Modele de practici şi reţele / Înfiinţarea şi dezvoltarea / Relaţiile cu clienţii / Riscuri / 
Pregătirea succesiunii” cu lectorul autorizat de C.E.C.C.A.R.  -  doamna Necşulescu Ecaterina. La 
cele două cursuri au participat un număr de 75 membri. Au avut loc dezbateri pe această temă. 

În perioada 11 – 12 mai a.c. a avut loc cursul „Standarde profesionale emise de Corp - Servicii 
fiscale”, cu tema: „Standardul profesional nr. 34 – Servicii fiscale / Sinteză şi aplicaţii”, lector autorizat 
din cadrul Biroului Fiscalitate CECCAR - prof. Dobre Florin, la care au participat un număr de 148 
membri. Tema a prezentat un deosebit interes în rândul membrilor, care au dezbătut pe larg diferite 
aspecte din practică. 

În perioada 23 - 24 mai a.c. a avut loc la sediul filialei evaluarea semestrială a stagiarilor la care 
au participat cei 60 de stagiari cu stagiu în curs de desfăşurare. Toţi stagiarii au promovat în semestrul 
II de stagiu. 
 În data de 28.05.2015 a avut loc şi seminarul de fiscalitate având ca temă: „Implicaţii fiscale în 
contextul actual”, lector autorizat din cadrul Biroului Fiscalitate CECCAR - prof. Dobre Florin. La 
seminar a participat şi doamna Soare Carmen Silvia, din partea A.N.A.F., sector 4, Bucureşti, care a 
făcut câteva precizări privind: 

- asistenţa oferită din oficiu, contribuabililor în domeniul fiscal; 
- depunerea on-line a declaraţiilor fiscale; 
- servicii oferite la distanţă; 
- servicii oferite telefonic, etc. 

 La seminar au fost prezenţi un număr de 48 membri. 
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FILIALA CECCAR CONSTANȚA 

 
Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău 

 

Sub egida fundației Măreție și Talent, în data de 25 mai 2015, la sediul filialei Constanța a 
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a avut loc cea de a doua 
ediție a campaniei “Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău“, care a avut 
ca scop conștientizarea publicului asupra nevoii de respect civic. 
 Astfel, celor peste 200 de participanți la acțiune, conducerea CECCAR filiala Constanța le-a 
oferit fleyere cu mesaje de comportament civic: “Nu cobori dacă ridici … gunoiul!”  sau  “Nu arunca 
pe jos hârtii, adună-le !”.   

Participanților le-a fost adresată invitația de a trata natura și spațiul public – prin 
comportamentul personal - cu responsabilitate și respect. 

Cea mai nobilă 
misiune a cetățeanului față 
de natură și spațiu public 
este respectul.  

Motto-ul acestei 
acțiuni a fost: 

Respect pentru spațiul 
public și natură 

Mulțumim tuturor 
celor care ne-au sprijinit în 
realizarea și mediatizarea 
acestei acțiuni. 

 

Creșterea prezenței 
filialei Constanța în 
mediul universitar 

 

 În data de 07 mai 2015, filiala CECCAR Constanta a fost invitata sa participe la Conferinta 
“Implicatii economice si juridice ale Codului Fiscal”, eveniment organizat de Academia Oamenilor de 
Stiinta din Romania si Universitatea Andrei Saguna din Constanta. 

Conferinta a oferit o abordare complexa, multidisciplinara, prin participarea de reprezentanti ai 
mediului de afaceri, ai administratiei publice centrale si locale si ai unor organisme profesionale pe 
tema proiectului noului Cod Fiscal si a Codului de procedura fiscala. 
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Subiectele abordate au contribuit la aprofundarea intelegerii noilor modificari si implicatiile 
acestora in materie fiscala si in mediul de afaceri. 
 La aceasta Conferinta filiala Constanta a fost reprezentata de directorul executiv Buzoescu 
Vasile. Totodata, la eveniment a raspuns invitatiei organizatorilor si seful biroului de stagiu si DPC, dl. 
Cojocaru Constantin.   

  

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  
 
În data de 12 mai 2015 în sala de şedinţă al 
filialei a avut loc întâlnirea lunară cu membrii cu 
ocazia căruia au fost prelucrate 9 acte 
legislative apărute în perioada 10 aprilie 2015 
– 10 mai 2015.   
Un accent deosebit s-a acordat – Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2015, publicat in 
Monitorul Oficial 285/28.04.2015, privind 
modificarea şi completarea unor acte normative 
- Act normativ care stabileşte, printre altele, 
sancțiuni graduale operatorilor economici, în 
raport cu nivelul de gravitate al faptei săvârșite, 
și confiscarea sumelor de bani neînregistrate, 
precum și introducerea unor reglementări cu 
privire la sumele încasate în plus sub formă de 
bacșiș. 
În cadrul acestei întâlniri a mai fost prezentat şi 
dezbătut: 
- un Tabel Comparativ al Legii Contabilităţii nr. 
82/1991 urmare a modificărilor aduse de OUG 
nr. 79/2014, în vigoare din 1 ianuarie 2015; 
- principalele noutăţi aduse de OMFP 170/2015 
privind aprobarea Reglementărilor contabile 
privind contabilitatea în partidă simplă; 
- noul Plan de conturi aprobat prin OMFP nr. 
1802/2014. 
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FILIALA CECCAR DOLJ 
În baza Protocolului de colaborare încheiat pe data de 4.07.2011 între C.E.C.C.A.R. filiala 

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

 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 

 
În cursul lunii mai, la Filiala C.E.C.C.A.R. Giurgiu au avut loc următoarele întâlniri: 

- În data de 23 mai  la Filiala Giurgiu a avut loc evaluarea stagiarilor pentru semestrul I, 2015. 
Evaluarea s-a desfăşurat în condiţii bune, fără evenimente, toţi stagiarii fiind prezenţi. 
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- În data de 26 mai 2015  a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a fiecărei luni unde a fost 
prezentată legislaţia apărută în luna mai 2015 dar şi alte probleme ridicate de cei prezenţi. Din 
legislaţia apărută, amintim: 

- Legea nr. 88/2015 pentru aprobarea OUG nr. 66/2014 privind aprobarea programului de 
stimulare a cumpărării de autoturisme noi (MO nr. 282/27.04.2015); 

- OUG nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO nr. 285 din 28 
aprilie 2015); 

- Hot. Guvernului nr. 276/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 
Arabiei Saudite privind condiţia de reprocitate pentru acordarea scutirii de TVA pentru misiunile 
diplomatice ale României şi ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la Bucureşti la 05.03.2015 (MO 
292/29.04.2015); 

- Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 501/2015 privind modificarea 
anexei la Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 86/2005 pentru 
reglementarea datei plăţii salariilor la 
instituţiile publice ( MO nr. 
294/29.04.2015); 

- Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
838/2015 pentru modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 1950/2012 
privind aprobarea modelului şi 
conţinutului Formularelor utilizate pentru 
declararea impozitelor şi taxelor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau 
reţinere la sursă ( MO 279/24.04.2015); 

- Ordinul ministrului afacerilor externe şi al ministrului apărării naţionale nr. 627/25 privind 
publicarea textului memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comandamentul 
Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare privind 

acordarea sprijinului naţiunii gazdă 
pentru executarea operaţiilor şi 
exerciţiilor NATO, semnat la Mons, 
Belgia, la 06.04.2006 şi la 
10.04.2006 (MO 296/30.04.2015); 

- Decizia Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie nr. 6/2015 (MO 
297/30.04.2015); 

- Ordinul ministrului 
Finanţelor Publice nr. 
513/30.04.2015 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului registrului 
de bani personali precum şi a 
procedurii de înregistrare a acestuia 
la organul fiscal (MO 
300/30.04.2015). 

- În perioada 29 - 30 mai  a 
avut loc cursul de dezvoltare 



Mai,   Nr. 05/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

31                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

profesională continuă cu tema Standardul profesional 35 – Expertiza contabilă. Lectorul cursului a fost 
preşedintele filialei CECCAR Giurgiu, d-na EC Mitrea Mariana. Au participat experţi contabili membrii 
GEJ şi nu numai precum şi stagiarii filialei. Cursul a venit în sprijinul membrilor prin exemplificarea 
diferitelor speţe întâlnite în practică. 

 

FILIALA CECCAR GORJ 

 
Expertizele contabile judiciare -  aspecte practice privind procedurile de lucru 

 
 
Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat în data de 20 mai 2015 în sala de curs a filialei o întâlnire 

de lucru cu tema ,,Expertizele contabile judiciare - aspecte practice privind procedurile de lucru”.  
Această întâlnire a fost iniţiată de conducerea filialei împreună cu auditorul de calitate, iar ca invitat a 
participat reprezentantul Biroului Local de Expertize Judiciare – dl. Bârhoată Gheorghe, fiind prezenţi 
în sală pentru discuţii: doamna preşedinte a filialei dna. ec. Somnea Mariana, directorul executiv şi 
auditorul de calitate din cadrul filialei. 

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

S-au pus în discuţie o serie de aspecte problematice care au impact asupra activităţii de 
expertiză contabilă judiciară şi cu care experţii contabili judiciari s-au confruntat în cadrul expertizelor 
efectuate.  

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

Au urmat dezbateri pe marginea acestor probleme, încercând să se găsească soluţii reale şi 
legale pentru cele semnalate. 

Referitor la calitatea lucrărilor de expertiză, ca urmare a faptului că obiectivele uneori sunt 
neclare, în acest sens, s-a propus ca experţii contabili judiciari să solicite clarificări din partea 
instanţelor, care au obligaţia să accepte aceste solicitări, să fundamenteze concluziile rapoartelor de 
expertiză. În ceea ce priveşte întocmirea raportului de expertiză contabilă, s-a insistat ca experţii 
contabili să răspundă numai la obiectivele sau problemele indicate în actul prin care s-a dispus 
efectuarea ei şi numai pentru perioada stabilită.  

Auditorul de calitate a supus atenţiei respectarea standardului profesional nr.35/2000 în 
efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă şi a adresat din nou solicitarea către Biroul Local de 
Expertize ca rapoartele de expertiză contabilă făra viza auditului de calitate să nu fie primite, numirea  
experţilor contabili să fie făcută numai în baza listei actualizate transmise de C.E.C.C.A.R. anual la 
Justiţie, afişarea acestei liste la uşa sălii de şedinţe şi evitarea încărcării prea mari a unor experţi. 

Directorul executiv al filialei  Gorj a precizat că aceste aspecte pot fi eliminate, ştiut fiind faptul 
că neprezentarea rapoartelor de expertiză pentru viză auditorului de calitate din  cadrul filialei, 
contravine normelor profesionale şi implicit constituie abatere disciplinară. 
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Doamna preşedintă a moderat această acţiune şi a solicitat membrilor prezenţi alte teme de 
interes pentru o nouă dezbatere la care vor fi prezenţi şi magistraţi, ce urmează a fi organizată în 
cadrul Tribunalului Judeţean Gorj. 

Directorul executiv al filialei a prezentat o scurtă analiză a activităţii de expertiză contabilă 
judiciară la nivelul judeţului nostru pentru anul 2014, caracterizată prin următoarele aspecte 
importante:  venituri realizate, număr de experţi contabili judiciari înscrişi în GEJ, rapoarte prezentate 
la viza auditorului, pentru anul 2015 ponderea numărului membrilor din total membrii înscrişi în GEJ 
cu expertize efectuate în primele 5 luni   

Scopul acestei întruniri l-a constituit diminuarea problemelor ce apar în efectuarea de expertize 
contabile judiciare, precum şi îmbunătăţirea relaţiilor cu instituţia locală. 
 
 
 
 

Campania ,,Curăţenia de primăvară – educaţie pentru curăţenia oraşului tău” 
 
 

Ca urmare a demersurilor întreprinse de conducerea filialei privind acţiunea de curăţenie în 
natură din cadrul campaniei ,,Curăţenia de primăvară - Educaţie pentru curăţenia oraşului tău” 
iniţiată de Fundaţia ,,Mareţie şi Talent” am organizat  în  data de 29 mai 2015 la marginea oraşului 
Tg-Jiu, sub deviza ,,Nu cobori dacă ridici gunoiul” în colaborare cu elevi ai clasei a XI-a de la 

Colegiul Naţional 
,,Spiru Haret", 
membrii şi 
stagiari din 
cadrul filialei. 

Voluntarii 
care au 
participat la 
această acţiune 
au fost sprijiniţi 
în plan local de 

directorul 
executiv al 
filialei. Cei 
prezenţi au 
înţeles că e 
timpul să tratăm 
oraşul aşa cum 
se cuvine: cu 

grijă şi respect, iar puţin înseamnă mult atunci când suntem uniţi. Au înţeles că e timpul să aruncăm 
la gunoi neglijenţa şi ignoranţa şi să devină mai responsabili şi implicaţi pentru spiritul ecologic. 

Totodată în această campanie s-au mediatizat acţiunile Fundaţiei Măreţie şi Talent menite să 
contribuie la îmbunătăţirea sistemului educaţional românesc şi la o mai bună  înţelegere a realităţii 
economice de către elevi şi studenţi. 

Pe parcursul acţiunii s-au purtat tricouri şi şepci personalizate cu sigla Fundaţiei ,,Măreţie şi 
Talent” şi  ,,Clubul Tinerilor Experţi Contabili” din România.  
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Această acţiune 
reprezintă o expresie a 
echilibrului ce trebuie 
păstrat între societate şi 
mediul în care trăim.  a pus 
bazele unei colaborări pe 
termen lung cu factorii 
administrativi, care să facă 
posibilă realizarea unor 
programe viabile de 
promovare, descoperind 
măreţia din noi şi punând 
talentul în mişcare prin 
viziune asupra ambientului 
universal. 

 
 

 
 
 

Pregătirea profesională a membrilor 
 
Filiala C.E.C.C.A.R. Gorj a organizat şi finalizat în luna mai 2015 cursul de ,,Accesarea, utilizarea, 
controlul şi recuperarea fondurilor europene”, care a fost susţinut de lectorul formator domnul 
Florin Dobre. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs au fost legate atât de accesarea fondurilor 
europene, cât şi de modul de întocmire a proiectelor în vederea accesării fondurilor europene şi de 
modul de înregistrare contabilă a acestora. Cursul a debutat cu prezentarea legislaţiei internaţionale 
şi naţionale la nivelul uniunii europene, a continuat cu aspecte privind organizarea şi ţinerea 
contabilităţii fondurilor şi cu aspecte fiscale privind proiectele finanţate din fondurile nerambursabile.  
 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 să-şi poate demonstra 
unicitatea conceptuală şi de acţiune în relaţia cu beneficiarii lucrărilor întocmite de expertul contabil. 

 

FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
      În data de 07 mai la Slobozia  s-a desfășurat  Simpozionul cu tema   

 

 

 

 

, acțiune realizată în spiritul strategiei de dezvoltare a CECCAR pentru perioada 2015-2020.  
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Programul acțiunii a fost următorul: 
 - Sesiunea I : Problemele actuale ale sistemului de contabilitate publică 

  - Profesor universitar dr. Ștefănescu Aurelia  
 - Sesiunea II : Fondurile publice între bună gestionare și corectă contabilizare 
  - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița  
                                      – serviciile specializate pentru contabilitatea publică  
 - Sesiunea III : Tendințe internaționale și europene în sistemul contabilității publice  

”IPSAS și EPSAS” -  ”IPSAS sau EPSAS” 
  - Profesor universitar dr. Ștefănescu Aurelia 

 - Dezbateri și concluzii 
 Dezbateri şi discuții pe marginea temelor prezentate 

  - Întrebări și răspunsuri  
      Având în vedere importanța strategică a  contabilității publice în buna gestionare a fondurilor, 
în constituirea bugetelor naționale și dezvoltarea noastră atât la nivel local cât și national s-a încercat 
prin intermediul acestei acțiuni efectuarea unei radiografii a modului în care actualele reglementări 
contabile din domeniul contabilității sunt aplicabile și răspund nevoilor beneficiarilor de gestionare a 
activității în prezent, precum  și modul în care sistemul este pregătit  să primească  sistemul de 
contabilitate publică europeană și/sau standardele internaționale. 
   Această acțiune a avut-o ca principal vorbitor pe dna. profesor universitar doctor Aurelia 
Ștefănescu și  a fost gândită ca o acțiune care reunește profesioniști contabili angajați din  cadrul 
instituțiilor publice, directori economici și contabili șefi, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice 
din teritoriu și membrii filialei care dețin în portofoliu astfel de entități .  



Mai,   Nr. 05/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

35                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

 

 

           În data de 28 mai  s-a desfășurat masa rotunda cu tema “ Restituirea sumelor platite pentru 
concedii medicale de către agenții economici”  la care au participat alături de membrii Consiliului, dl. 
Geantă Mihai – președinte al casei de asigurări de sănătate Ialomița și dl. Bălănescu Gheorghe- șef 
serviciu.  În cadrul acestei întalniri de lucru s-au  abordat aspecte privind modalitatea de restituire a 
sumelor pe care agenții economici le solicită pentru plata concediilor medicale, precum și alte 
probleme pe care reprezentanții casei au dorit să le aducă la cunoștința profesioniștilor contabili 
membrii ai filialei 

 

 

     Filiala Ialomița s-a alăturat campaniei inițiate de Fundația Măreție și Talent  oranizând în data de  
28 mai   în parcul central al orașului  acțiunea ”Curățenia de primăvară”, acțiune care a avut în acest 
an ca parteneri Primăria Municipiului Slobozia și Palatul Copiilor Slobozia. 
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     Implicându-ne activ în acțiunile promovate de Fundația Măreție și Talent alături de Clubul Tinerilor 
Experți Contabili am reușit mobilizarea unui număr important de stagiari și membrii care împreună cu 
centrul fantezia și de ecologie din cadrul Palatului Copiilor au reamintit  concetățenilor că natura este 
casa noastră.  
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FILIALA ILFOV 

 
În data de 28.04.2015, Filiala CECCAR Ilfov a organizat un seminar de fiscalitate, care a avut 

loc în București, în cadrul filialei CECCAR București, amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin Toma”, unde 
au participat membrii filialei Ilfov într-un număr de 76 de persoane. Seminarul a fost predat de 
președintele   Filialei CECCAR Ilfov - Maria Constantin. 

     Temele dezbătute au fost: 

1) Modificările fiscale apărute în 2015, cu impact asupra activității economice a societăților 
comerciale;  
2) Transpunerea, începând cu 01.01.2015, a prevederilor OMFP nr.1802/2014 și diferențele față de  
OMFP nr. 3055/2009; 
3) Soluții la probleme ridicate de membri - cazuri practice. 

 

1) Au fost prezentate modificările aduse de:  Legea 54/2015 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, completare art 73; Legea 70/2015 pentru întarirea 
disciplinei financiare privind oprațiunile de încasări și plăți în numerar, OG 10/2015 privind loteria 
bonurilor fiscale și  instrucțiunile conform OMF 417/2015, OUG 2/2015 privind modificarea și 
completarea unor acte normative; Ordinul ANAF 632/2015 privind decontul TVA , ordinul ANAF nr. 
837/2015 privind stabilirea din oficiu impozite și taxe; OUG 5/2015 privind obligația reciclării deșeurilor 
provenite din echipamente electronice; HG 20/2015 privind modificarea Normelor metodologice de 
aplicarea Codului fiscal HG 44/2004; Ordinul ANAF 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru 
condiționarea înregistrării în scopuri de TVA; Ordinul 19/2015 privind modificarea și completarea 
OANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea procedurii de modificare a vectorului fiscal cu privire la TVA; 
Ordinul 580/2015 privind modificarea unor ordine ale ANAF în domeniul administrării și monitorizării 
contribuabililor mari și mijlocii; Ordinul 614/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a 
formularelor declarației vamale de import/export , în cazul aplicării procedurii alternative, OUG 8/2015 
pentru modificarea și completarea unor acte normative: impozitarea bacșișului; suspendarea 
activității agenților economici; 

Au fost prezentate modificările apărute și s-a insistat pe modificările aduse de Legea 70/2015 privind 
întărirea disciplinei financiare cu numerar care a intrat în vigoare începând cu 09.05.2015 și au fost 
dezbătute modificările aduse de OUG8/2015, care a intrat în vigoare începând cu 01.05.2015, 
respectiv anumite prevederi cu 08.05.2015, referitoare la impozitarea bacșișului, respectiv 
deschiderea registrului de bani personali și notificarea ANAF legată de acest registru, completarea 
regulamentului de ordine interioară urmare a aplicării OUG 8/2015, în care să se prevadă cum se va 
folosi bacșișul încasat și modul de înregistrare în contabilitate în cele 2 variante, când este achitat 
către salariați este impozitat cu 16% sau dacă este lăsat la dispoziția societății intră în venituri din 
alte surse și nu intră în baza impozabilă a TVA. 

 

2) OMFP nr.1802/2014 
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      Începând cu 01.01.2015 OMFP 3055/2009 a fost abrogat, și se aplică OMFP 1802/2014 care 
transpune parțial directiva europeană 2013/34/UE. Au fost prezentate elemente de noutate: 
reclasificarea entităților în categorii de microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, în funcție de 
această clasificare se vor întocmi situațiile financiare anuale; transpunerea în legislația națională a 
mai multor standarde IFRS față de cele deja existente, din IFRS-uri s-a preluat doar evaluarea la cost 
și la valoarea justă; modificări referitoare la politicile contabile, respectiv modificarea politicii contabile 
se efectuează retroactiv, excepție făcând cazul în care efectul modificării politicii contabile e imposibil, 
consecința fiind ajustarea informațiilor de natură fiscală aferente perioadei anterioare; în cazul în care 
reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanțului, acestea se înregistrează la 
data bilanțului în furnizori facturi nesosite și în clienți facturi de întocmit. Au fost introduise conturi noi 
6817 - chelt. de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial și s-a eliminat 
contul 2907 ajustări pentru deprecierea fondului comercial; contul 233 imobilizări necorporale în curs 
se transferă la 1176 rezultatul reportat provenit din trecere la aplicarea reglementărilor contabile 
conforme cu directiva europeană; soldul contului 1065 se transferă asupra contului 1175, sumele 
reprezentând diferențe de natura veniturilor și cheltuielilor rezultate din reevaluare se înregistrează 
în conturile 655, 755; apar conturi noi 215 - investiții imobiliare, 235-investiții imobiliare în curs de 
execuție, 2815 - amortizarea investiții imobiliare; 2915 - ajustări pentru deprecierea investițiilor 
imobiliare,725 - venituri din producția de investiții imobiliare; au fost introduse noi categorii de 
provizioane legate de terminarea contractului de muncă, în legătură cu acorduri de concesiune, 
pentru contracte cu titlu oneros; contul 671 s-a înlocuit cu contul 6587, iar 771 cu contul 7417; când 
suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decât suma primită, diferența se înregistrează în 
contul 169 - prime privind rambursarea obligațiunilor și altor datorii, iar valoarea acestei diferențe se 
amortizează prin contul 6868 chelt. financiare privind amortizarea primelor de rambursare și altele. 

 
2) Soluții la probleme ridicate de membri - cazuri practice 

 Au fost date soluții la cazuri practice ridicate de membri referitoare la: ajustarea TVA în cazul 
mijloacelor fixe aflate în conservare, repartizarea rezultatului reportat aferent perioadelor precedente; 
ieșirea din sistem de TVA la încasare; crearea de provizioane de bună execuție pentru contracte de 
prestări servicii; impozitele și taxele datorate pentru servicii GOOGLE furnizate unei societăți din 
România, achiziționarea de echipamente cu instalare dintr-un stat membru – implicațiile fiscale, 
achiziție mașină second hand din UE, înregistrarea diferențelor de inventar în cazul unor societăți 
care au ca obiect de activitate comerțul cu amănuntul, funcționarea casei de amanet, obligații 
declarative; vânzare de construcții și reevaluarea acestora, înregistrarea lor; procedura de trecere de 
la impozit pe venit microîntreprindere la plătitor de impozit profit; ajustarea TVA pentru marfa 
depreciată sau lipsă la inventar începând cu 01.01.2015; creditarea societăților de către asociați în 
baza art 272 Legea 31/1990 și noile implicații după intrarea în vigoare a  Legii 70/2015; ieșirea din 
evidența plătitorilor de TVA, ajustarea pentru stocurile existente și bunurile de capital, înregistrări 
contabile și implicații fiscale cu ocazia întocmirii bilanțului de lichidare, reguli de declarare și 
impozitare a unor societăți de construcții care își desfăsoară activitatea într-un stat membru și 
societate de construcții nerezidentă care desfășoară activitatea în țara noastră, servicii de 
consultanță, IT primite de o societate de la un nerezident din comunitate și din afara comunității etc. 
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FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
 

Diseminarea rezultatelor proiectului „Formarea profesională  
a personalului SPO din România”  

 

În data de 13 mai, la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş, 
a avut loc o întâlnire în cadrul căreia s-a realizat diseminarea rezultatelor proiectului „Formarea 
profesională a personalului SPO din România”, Proiect POSDRU/113/4.2/S/122649, al cărui obiectiv 
general îl constituie creşterea nivelului de competenţe profesionale a 100 de angajaţi SPO, în vederea 
adaptării la noile cerinţe în domeniu, la care a participat şi preşedintele Filialei CECCAR Maramureş 
conf. univ. dr. Cucoşel Constantin. 

La această întâlnire a participat d-na  Oşanu Oana – Director executiv AJOFM Maramureş, 
personalul din cadrul AJOFM Maramureș implicat în proiect și d-na Vasile Meda din partea Uniunii 
Generale a Industriașilor din România (UGIR), ocazie cu care a avut loc analiza rezultatelor întâlnirilor 
realizate cu angajatorii în cadrul Proiectului POSDRU „CONNECT – Soluţii de conectare activă cu 
angajatorii”, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” – Domeniul major de 
intervenție 4.1. „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”. 
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Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de 
Ocupare”, Domeniul major de intervenţie 4.2 „Formarea personalului propriu al SPO”. 

 

Întâlnire cu absolvenţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca –  

Centrul Universitar Nord din Baia Mare  

 
În baza protocolului de colaborare încheiat între Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe și Filiala CECCAR Maramureş, în data 
de 19 mai, la sediul Filialei CECCAR Maramureş, a fost organizată o întâlnire cu absolvenţii 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare.  

La această întâlnire au  participat conf. univ. dr. Cozma-Ighian Diana Sabina de la Universitatea 
Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare și studenții din anul 3 de la UTCN 
– CUNBM, Facultatea de Științe, specializarea Economia firmei, gazde fiind președintele filialei conf. 
univ. dr. Cucoșel Constantin și directorul executiv al filialei ec. Dan Ioana. 

Directorul executiv al Filialei CECCAR Maramureș ec. Dan Ioana a prezentat condiţiile pentru 
dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, cu descrierea celor trei etape de parcurs, 
respectiv: examenul de acces la stagiu, perioada de efectuare a stagiului în sistem colectiv şi 
examenul de aptitudini la finalizarea stagiului. S-a insistat asupra posibilităţii ca absolvenţii să urmeze 
un masterat în domeniu care să se echivaleze cu examenul de acces la profesia de expert contabil şi 
contabil autorizat. Cu această ocazie a avut loc prezentarea modului de organizare și funcționare a 
CECCAR și a activităților pe care le desfășoară membrii acestui organism profesional. 

 

 
 
În continuare, președintele filialei conf. univ. dr. Cucoșel Constantin a prezentat detaliat, 

conținutul disciplinelor la care se susține examenul de acces la profesia de expert contabil și contabil 
autorizat iar d-na conf. univ. dr. Cozma-Ighian Diana Sabina a scos în evidență legătura dintre 
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conținutul disciplinelor predate pe parcursul anilor de studiu și cel al disciplinelor din care se susține 
examenul de acces la profesia de expert contabil și contabil autorizat. 

Totodată au fost prezentate lucrările de specialitate necesare pregătirii profesionale a unui 
expert contabil şi contabil autorizat, precum şi celelalte cărţi existente în dotarea filialei pe care le pot 
accesa şi studia membrii filialei cât şi alte persoane interesate.  

Studenții prezenţi la această întâlnire au fost deosebit de interesaţi de aspectele şi problemele 
abordate iar în final, după analizarea şi discutarea materialelor prezentate, au primit reviste şi ziare 
din domeniul economic oferite gratuit de Filiala CECCAR Maramureş. 

 

 
 
 

Dezbateri cu reprezentanții Tribunalului Maramureș pe tema expertizelor contabile 

 

Președintele Filialei CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin s-a întâlnit în data 
de 25 mai, la sediul Tribunalului Maramureș, cu d-na Butariu Florica de la Biroul local de expertize 
judiciare din cadrul Tribunalului Maramureş. 

 Cu această ocazie au fost dezbătute aspecte și prevederile legale privind efectuarea 
expertizelor contabile judiciare, problemele cu care se confruntă experții contabili judiciari membrii 
GEJ, mai ales cele legate de decontarea lucrărilor efectuate și s-a predat Lista experților contabili, 
contabililor autorizați și societăților membri ai Filialei CECCAR Maramureș, care au obținut viza de 
exercitare a profesiei pe anul 2015. 
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Alte acţiuni desfăşurate în luna mai 2015 

 

- Organizarea împreună cu directorul executiv al filialei a acţiunii de evaluare semestrială a 
stagiarilor pentru semestrul I – proba scrisă în data de 23.05.2015 și proba orală în data de 
24.05.2015. 

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

- Asigurarea suportului pentru organizarea acțiunii de informare și consiliere profesională în 
cadrul proiectului CECCAR „CARIERĂ PLUS”, în scopul selecției și recrutării grupului țintă care 
va participa la cursurile de calificare organizate de Filiala CECCAR Maramureș, precum și 
pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la importanța dezvoltării resurselor umane și a 
formării profesionale continue pe tot parcursul vieții. 

 

 
FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 
 

1. În perioada 23-24 mai 2015 a avut loc la sediul filialei evaluarea semestrială a stagiarilor la 
care au participat un număr de 51 stagiari din totalul de 54 înscriși, cu mențiunea că un stagiar a 
solicitat și i s-a aprobat suspendarea în anul 2015. Toți cei 51 stagiari participanți la evaluarea scrisă 
din data de 23.05.2015 și proba orală din data de 24.05.2015 au promovat în semestrul II de stagiu 
din anul 2015; 

 
2. În perioada 26-27 mai 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 
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17.04.2015-18.05.2015. Dintre modificările aduse la actele normative menționăm pe cele referitoare 
la: 
 - modelul și conținutul formularului "Decizia de reverificare", care are ca obiect dispunerea 
reverificării unei anumite perioade, în baza unor informaţii, documente sau alte înscrisuri obţinute ca 
urmare a unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate organului fiscal de către organele de 
urmărire penală sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod de organele de inspecţie, de 
natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare; 
 - definirea bacșișului ca fiind orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus faţă 
de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, precum şi restul dat de vânzător clientului 
şi nepreluat de acesta în mod voluntar; 
 - stabilirea, începând cu data de 07.05.2015, a nivelului ratei dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României la 1,75% pe an. 
 3. În data de 28 mai 2015 a fost organizată la sediul filialei o masă rotundă privind modificările 
legislative apărute în ultima perioadă în domeniul contabil și fiscal, acțiune la care au participat 
reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehedinți, din cadrul serviciului de 
metodologie, precum și experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei CECCAR Mehedinți. 
Dintre cele mai importante modificări legislative, prezentate în cadrul întâlnirii, amintim : 

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

 O.M.F. 513/2015, pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, 
precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal; 
 De asemenea, în cadrul întâlnirii a fost abordat un caz practic privind modul de înregistrare în 
contabilitate, decontul de TVA, declarația 390 VIES și în situațiile financiare a unei achiziții de utilaje 
din U.E. pentru care beneficarul din România deținea factură de aprovizionare de la un furnizor din 
Italia, în care era consemnat un cod de TVA, dar din verificările efectuate în aplicația VIES acesta era 
invalid. Opiniile au fost diverse în sensul că : 
 - unii participanți au susținut că operațiunea este achiziție intracomunitară și se supune 
mecanismului taxării inverse, cu declararea în formularele 300 și 390; 
 - alți participanți au precizat că operațiunea nu este impozabilă în România, argumentând în 
acest sens că neexistând un cod valid de TVA al furnizorului, operațiunea nu poate fi declarată în 
formularul 390 VIES. 
  Reprezentanții A.J.F.P. Mehedinți au precizat că vor studia mai în detaliu problema, urmând ca 
într-o întâlnire viitoare să ofere o soluție privind modul de rezolvare a problemei ridicate. 
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4. În perioada 29.05.2015-30.05.2015 a avul loc, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți, cursul 
de Control de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă, susținut de auditorul de calitate, doamna 
Filip Mirela. Cursul a avut menirea de a face referire la standardele profesionale emise de Corp pentru 
fiecare serviciu profesional prestat, regulile și normele profesionale în vigoare la momentul exercitării 
misiunilor și uzanțelor profesionale, precum și la Codul etic național al profesioniștilor contabili si 
România. 

 
 

FILIALA CECCAR MUREȘ 
 

Referitor la îmbunătăţirea relaţiilor filialei cu instituţiile publice din judeţ, în luna mai putem 
menţiona:  
 

- AJFP Mureş – menţinerea şi intensificarea colaborării cu departamentele de asistenţă 
contribuabili şi informatică pentru transmiterea reglementărilor adoptate de ANAF 
- CAMERA DE COMERT INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ Mureș - discuții cu dl. Președinte Vasile 
Pop  cu privire la prezentarea și promovarea membrilor Filialei CECCAR Mureș în întâlnirile cu 
mediul de afaceri din județul Mureș. 
 
- 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. 

- Activitatea principală a filialei și în luna mai a constat în preluarea Rapoartelor anuale de activitate 
și introduse în programul Evidexpert; au fost acordate vize de exercitare a profesiei membrilor care 
au îndeplinit condiţiile impuse  
de norma CECCCAR și 
eliberate Autorizații de 
exercitare a profesiei și 
preschimbate parafele 
anuale.  

- În zilele de 5, 6, 7 mai a 
avut loc la sediul filialei în sala 
de curs „Victor Jinga” 
pregătirea profesională și 
tehnică a stagiarilor din 
disciplina Analiza și diagnostic 
financiar, lector invitat Mutiu 
Alexandra de la Univ. Babes 
Bolyai Cluj Napoca, lector 
abilitat de CECCAR si din 
disciplina Contabilitatea 
financiara - lector Prof.univ.dr. 
Neag Ramona-Univ. Petru 
Maior Tg Mures. 
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- S-au transmis adrese de informare stagiarilor cu privire la organizarea activitatii de evaluare a 
cunostintelor stagiarilor in sem.I. 2015. 

În data de 23  mai a avut loc la sediul filialei testarea semestriala a stagiarilor – proba scrisa, iar in 
data de 24 mai a avut loc testarea stagiarilor – proba orala.  

- Comunicarea permanenta cu membrii s-a realizat prin posta electronica, astfel au fost transmise 
invitatii la intalnirea lunara cu membrii, la cursuri si au fost transmise: buletine de actualitate 
internationala, buletine cu noutati legislative de la ANAF, alte materiale, informari din domeniul 
financiar-contabil util in activitatea zilnica a membrilor. 

 
FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

În cursul lunii mai, filiala a organizat următoarele acţiuni: 
 În data de 5.05 directorul executiv a avut o întâlnire cu preşedintele Camerei de Comerţ şi 

Industrie  Prahova pentru stabilirea acţiunilor pentru perioada imediat următoare şi semnarea 
contractului de colaborare. 

 În data de 7.05 filiala Prahova a organizat o întâlnire de lucru cu reprezentanţii beneficiarilor 
de expertize contabile, pentru a clarifica unele probleme cu care experţii contabili se confruntă în 
practică. 

Au răspuns acestei invitaţii preşedintele Tribunalului Prahova, dl. Radu Mihai, împreună cu şefa 
Biroului local de 
expertize, dna. Roşu Iulia, 
reprezentantul 
Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Prahova,  dl. 
comisar Dobre Ştefan,  dl. 
Balalia Nicolae, directorul 
Camerei de Conturi 
Prahova, dna. Duminecă 
Paraschiva din partea 
Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice, 
precum şi  un număr de 
52 experți contabili 
judiciari. 
 S-au propus spre 
dezbatere următoarele 
teme cu problemele 
respective: 
Stabilirea obiectivelor: 

- Experții contabili 
trebuie sã 
rãspundã la obiective care nu sunt de competența lor, precum: 

1. Sa se stabileascã dacã existã și ce cuantum au prejudiciile pretins create la SC ... și 
modalitatea de producere a acestora de inculpatul … pentru următoarele infracțiuni 
pentru care a fost trimis în judecatã: complicitate la spãlare de bani, complicitate la 
delapidare, complicitate la evaziune fiscalã; 



Mai,   Nr. 05/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

46                                                                www.ceccar.ro                                                                                                                                                                  

2. Sã se precizeze dacã pârâtul a cauzat vreun prejudiciu în dauna reclamantei și în ce 
condiții; 

3. Care a fost cauza prejudiciului, dacã s-a datorat culpei pârâtului sau nu și în ce condiții 
și dacã la data preluãrii gestiunii de cãtre pârât a existat sau nu vreun prejudiciu; 

4. Sã se calculeze detaliat și sã se stabileascã natura prejudiciului ținandu-se cont de 
înscrisurile depuse la dosar, declarațiile de martor și de concluziile expertizei 
criminalistice, în douã variante: ….; 

5. Stabilirea prejudiciului, modalitatea de producere a acestuia și stabilirea operațiunilor 
pretins fictive; 

6. Sã se stabilieascã realitatea operațiunilor desfãșurate de către … în perioada …; 
7. Verificarea realitãții operațiunilor contabile și transferurilor de sume de bani dintre … și 

... ; 
8. Sã se stabileascã  prejudiciul total produs de cãtre învinuit prin activitatea sa 

infracționalã, în dauna …” 
9. Sã se stabileascã legalitatea mãsurilor dispuse prin raportul de inspectie fiscalã; 
10. Expertul sã se pronunțe asupra legalitãții mãsurilor luate de organele financiare și sã 

stabileascã o concluzie de specialitate asupra situației dedus judecãții. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin comunicãrile transmise experților contabili  de cãtre instanțe se specificã: sub sancțiunea 
aplicãrii unei amenzi judiciare, în caz de neconformare, vi se pune în vedere sã întocmiți fãțã de 
cererea reclamanților, 2 variante ale raportului de expertizã, respectiv : o variantã întemeiatã pe 
susțilerile verbale ale reclamanților formulate la acest termen de judecatã și pe susținerile ce fac 
obiectul cererii de chemare în judecatã și o altã variantã întemeiatã exclusiv pe documentele aflate la 
dosar; 

Modalitatea de sancționare a experților; 
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- Se sancționeazã experții în cazul în care nu au putut întocmi raportul de expertizã din cauzã 
cã nu le-au fost puse la dispoziție documente, cu toate că a fost invederatã instanța în acest 
sens în mai multe rânduri; 

- Se sancționeazã experți în cazul în care invedereazã instanța cã nu pot intocmi raportul in 
cauzã deoarece nu au avut ca optiune specializarea respectivă. 
 

Numirea experților în cauze pentru care nu au opțiune. 
Existã 2 spețe : 

- Expertul nu are optiune pe specializarea respectiva, instanța îl desemneazã, acesta intocmește 
raportul cu respectarea tuturor procedurilor , iar instanța  anuleazã raportul cu obligarea 
expertului de a returna onorariul sau sã îl achite noului expert numit in acea cauzã; 

- Expertul nu are opțiune, invedereazã instanța cã nu întocmește raport pe acest considerent, 
instanța revine cu adresã prin care îi solicitã sã întocmeascã raport, sub sancțiunea aplicãrii  
amenzii pentru neconformare. 
 Experţii contabili au ridicat numeroase probleme concrete  pe marginea subiectelor propuse 

pentru discuţie. 
Domnul  preşedinte Radu Mihai a răspuns în mare parte  problemelor ridicate. 
Referitor la onorarii,  domnul director Balalia Nicolae a menţionat că în efectuarea unei 

expertize, expertul contabil face o muncă de cercetare ca şi instanţele sau salariaţii Camerei de 
Conturi şi că aceste  lucrări ar trebui mai bine remunerate.  La propunerea  invitaţilor, a fost întocmită 
o notă cu problemele discutate care a fost transmisă instituţiilor interesate. 

- În data de 8 mai, la solicitarea Biroului local de expertize,  directorul executiv a participat la 
efectuarea unui punctaj cu membrii înscrişi  în listele experţilor contabili pe specializări  pe anul 2015, 
pentru finalizarea  şi transmiterea acestora. 

Tot în aceeaşi zi, directorul executiv a avut o discuţie cu conducerea Camerei de Comerţ şi 
Industrie Prahova pentru promovarea pe linia Camerei (în buletinul informativ, în publicaţia online, pe 
facebook) a acţiunii de curăţenie din 16.05. 

- În data de 16 mai, sub deviza Curăţenia de primăvară - educaţie pentru curăţenia oraşului 
tău, iniţiată de Fundaţia Măreţie şi Talent, filiala a organizat împreună cu Clubul Tinerilor Experţi 
Contabili din România, a 2- a ediţie  a campaniei, în cadrul acţiunilor  menite să sprijine dezvoltarea 
socială a tinerilor studenți, stagiari și practicieni din mediul profesional contabil. 
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Campania are o componentă educațională puternică, ea vizând o schimbare reală a 
comportamentului oamenilor față de mediul înconjurător. Atitudinea omului faţă de mediul în care 
trăieşte trebuie să fie similară cu grija gospodarului faţă de bunul său. Spaţiul verde nu este un moft, 
ci o necesitate esenţială în orice oraş modern, nu doar din motive estetice, urbanistice, peisagistice, 
ci şi pentru crearea unui climat sănătos de viaţă. 

 
Pentru a desfãșura aceastã acțiune, conducerea filialei a contactat Primãria Ploiești pentru a  

indica zone din oraș în care „ gunoaiele sunt la ele acasã”. Astfel cã, în data de 16.05,  între orele 10- 
12, la Sala Sporturilor „Olimpia” Ploiești,  46 de persoane -  tineri experți contabili și nu numai, au 
participat la aceastã acțiune. Tinerii au purtat tricouri inscripționate cu însemnele Fundației și ale 
Clubului și au fost mulțumiți de curãtenia lãsatã în urma lor, fapt dovedit prin sacii de gunoaie colectate. 
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Acţiunea a fost mediatizată prin presă şi prin Camera de Comerţ şi Industrie Prahova - în 
cotidianul online Prahova Business, la postul de radio  Best – FM. 

 
- În data de 20 mai la sala de cursuri a filialei a avut loc o întâlnire de lucru cu membrii 

cabinetelor programate pentru auditul de calitate în perioada  2015 - 2016.  Participanţilor le-a fost 
prezentat Regulamentul privind auditul de calitate, obligaţiile care le au, documentele care trebuie  să 
le pregătească. 

Directorul executiv şi auditorul  de calitate au răspuns întrebărilor adresate de participanţi. 
- În data de 27 mai, directorul executiv a avut o întâlnire cu preşedintele  Tribunalului 

Prahova  şi cu şefa Secţiei Civile, pentru clarificarea unor aspecte reieşite la întâlnirea din 7.05. 
- În data de 29 mai a fost organizat un seminar de fiscalitate având ca temă modificările  

aduse  Codului fiscal, susţinut de dl. Dobre Florin. Au participat 26 persoane. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Cursuri organizate  

- Evaluare economică a întreprinderii cu o durată de 40 ore, perioada 11-15.05, susţinut de dna. 
Necşulescu Ecaterina. Au participat 31 membri. 

- Contabilitate financiară şi elemente de doctrină cu o durată de 40 ore în perioada 26.05 - 30.05 
susţinut de dna. Popa Adriana şi dl. Iancu Ion. Au participat 48 de membri. 

 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 
 

În data de 06 mai 2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară cu membrii Corpului  EC și 
CA unde s-au discutat probleme legate de modificările legislative apărute în ultima perioadă cu accent 
deosebit pe Codul fiscal privind OUG nr.6/2015 reducerea TVA 9%, procedura de lucru în vederea 
trecerii TVA 9% la alimente, dar și probleme legate de noul cod fiscal și codul de procedură fiscal, 
precum și diverse speţe apărute în contabilitate şi fiscalitate . 

În perioada 11-15 mai 2015 la sediul filialei s-a desfăşurat cursul de pregătire profesională cu 
tema ”Contabilitatea și fiscalitatea fondurilor externe nerambursabile” la care au participat atât membri 
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ai Corpului, cât și nemembri. 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 20 mai 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 23 mai 2015 a avut loc la sediul filialei CECCAR evaluarea semestrială a stagiarilor 
EC și CA. 

În perioada 26-30 mai 2015 în amfiteatrul Colegiului ”Iuliu Maniu” din Șimleu-Silvaniei a avut 
loc cursul de pregătire profesională cu tema ”Raportarea financiară din România conform Directivelor 
Europene”. La acest curs au participat membri ai Corpului, dar și nemembri din bazinul geografic 
Șimleu-Silvaniei. Toți cursanții au apreciat atât conținutul cursului, exemplele practice și studiile de 
caz, cât și organizarea acestui curs în orașul Șimleu-Silvaniei, fiind mai aproape de membrii care 
locuiesc în această zonă. După evaluarea cunoștințelor profesionale a cursanților toți au primit 
certificate de absolvire a cursului. 
 
 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 
1.    În data de 6.05.2015 la sediul CECCAR Filiala Satu Mare a avut loc o masă rotundă intitulată 
”Dezvăluiri ale oamenilor de afaceri”, la care au participat șapte administratori de firme și 25 de 
membri,discuțiile fiind moderate de realizatorul TV Dumitru Timerman, alături de președintele filialei, 
Pop Vasile Radu și directorul executiv, Grădinar Rodica. Scopul acestei mese rotunde a fost acela 
de a conecta problemele manageriale la lucrările profesionale ale expertului contabil, care prin sfera 
largă de implicare nu se mai rezumă de multă vreme doar la simpla ținere a evidenței contabile. 
     Învitații și-au expus pe rând obiectul de activitate și problemele financiar- economice cu care 
se confruntă în derularea propriei afaceri. Întreaga dezbatere a fost înregistrată de postul local de 
televiziune Nord Vest TV și a fost difuzată în seara zilei de 8.05.2015. 
   Aspectele care îngreunează desfășurarea activităților și atingerea obiectivelor propuse, pot fi 
enumerate astfel: 

- în unele domenii de activitate coexistă legislația interbelică cu cea socialistă și cu cea 
contemporană, fiind greu de stabilit adevărul și corectitudinea articolelor de lege;   

- investițiile în domeniul imobiliar sau construcțiile în scop de afaceri implică alocarea 
personală de resurse financiare pentru infrastructură, instalarea utilităților (apa-canalizare, 
gaz și curent electric), care ulterior trebuie predate instituțiilor de stat care le gestionează, 
fără a se putea recupera cheltuiala aferentă; în același context trebuie menționat că băncile 
nu prea acordă credite pentru dezvoltare imobiliară; 

- o mare problemă este angajarea personalului necesar deoarece nu există suficienți oameni 
calificați în meseriile care se cer, de ex. tâmplari, stivuitorist, fochist etc.; dacă s-au organizat 
cursuri de specializare la locul de muncă, ulterior obținerii calificării acestia își caută locuri 
de muncă în străinătate, care sunt mult mai bine plătite; 

- nivelul cheltuielilor cu salariile este foarte ridicat, în raport cu rentabilitatea întreprinderii; 
oamenii trebuie să conștientizeze că pe lângă cheltuiala cu salariul brut, angajatorii mai au 
cheltuieli de peste 30% cu contribuții aferente acestuia, iar anual plătesc și concedii de 
odihnă, perioadă în care producția stagnează; 
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- se vorbește prea mult de atragerea investițiilor străine și prea puțin de protejarea 
investitorilor autohtoni, România devenind o producătoare de subansamble auto și produse 
textile; 

- accesarea fondurilor europene este greoaie, rolul lor ar fi ca România să ajungă la 
productivitatea Uniunii Europene; se dorește ca în viitor prin noul ghid de accesare guvernul 
să sprijine investitorii români prin inițierea de dobânzi mai mici la creditele luate pentru 
diferența de finanțare, dublarea subvențiilor primite de la stat pentru activități agricole, sprijin 
pentru creare de noi locuri de muncă; 

- costul energiei electrice ar trebui să scadă lpentru activitatea de producție având în vedere 
că există surse alternative (eoliană, hidraulică, solară), altfel nu putem deveni competitivi pe 
piața externă; 

- schimbările dese ale legislației fiscale bulversează orice plan de afaceri, cash flow pe care 
și-l fac investitorii, prin apariția de noi taxe, impozite la intervale scurte de timp. 

   Experții contabili prezenți și-au manifestat interesul față de problemele expuse de oamenii de 
afaceri, considerând benefic un asemenea gen de abordare. Concluzia este că expertul contabil 
trebuie să cunoască aceste neajunsuri legislative sau piedici în bunul mers al activității, iar în urma 
expunerii simple și directe a administratorilor, să-i consilieze pe aceștia spre baza legală care 
generează dificultățile, astfel încât să se poată face propuneri concrete pe articole de lege, care să fie 
transmise parlamentarilor sau organelor abilitate a le analiza. 
 

Masa rotundă: Dezvăluiri ale oamenilor de afaceri 
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2. Expoziția : Expo Fabricat în Satu Mare a fost organizată în perioada 21 – 23 mai 2015 de către 
Asociația Economică Germano-Română pt. Regiunea de Nord Vest și  Asociația Camera 
Meșteșugarilor Satu Mare, găzduind 76 de reprezentanți de instituții și societăți comerciale care au 
expus standuri de prezentare a produselor. La deschiderea evenimentului au participat nu numai 
oficialități ale județului nostru, ci și atașatul economic al Ambasadei Germaniei la București – 
Sebastian Gromig, care a afirmat în alocuțiunea sa că această expoziție reprezintă un simbol al 
bunelor relații româno-germane, dar și o radiografie a investițiilor germane în România.  

   În acest cadru, CECCAR Filiala Satu Mare s-a prezentat cu materiale promoționale și reviste, 
oferind vizitatorilor informații despre Corp, activitățile profesionale care le realizează membrii, 
posibilități de accedere la calitatea de expert contabil și contabil autorizat. Standul filialei a fost vizitat 
de reprezentanți marcanți ai județului, printre care amintim: președintele A.E.G.R. Iuliu Cadar, 
vicepreședintele AEGR Markos Tiberiu, primarul municipiului Dorel Coica, prefectul județului Eugeniu 
Avram, deputata Andreea Paul, senatorul Pataki Csaba, directori de întreprinderi, postul local Nord 
Vest TV, membrii și mulți tineri care s-au interesat despre  tainele profesiei. 

    În cele trei zile de expunere, firmele prezente au dat o notă optimistă perspectivei economice a 
județului Satu Mare, iar work-shopurile organizate în timpul programului au oferit spectatorilor 
informații despre  drumul spre o afacere, cum se ajunge la realizarea unui brand, care sunt avantajele 
apartenenței la o asociație economică, digitizarea economiei și învățământul dual. 

 
 

 
Expert contabil Paula Fogaș - organizator și Grădinar Rodica – director executiv 
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Work shop 

 

 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 
În data de 7 mai 2015, orele 14.00, 
în sala de şedinţe a avut loc 
întâlnirea de lucru a membrilor filialei. 
 Întâlnirea a avut drept scop 
informarea membrilor asupra 
discuţiei avute în cadrul şedinţei 
Comisiei de Dialog Social, 
organizate la sediul Instituţiei 
Prefectului – judeţului Suceava în 
data de 20.04.2015, în legătură cu 
materialul prezentat de Federaţia 
Patronală a Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii, referitor la controalele 
efectuate de Direcţia Regională 
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Antifraudă Suceava la agenţii economici din judeţul Suceava. 
 Au fost puse în discuţie şi alte cazuistici fiscale şi aspecte legate de controalele fiscale şi diurna 
externă.   
 Întâlnirea la care au participat 51 de membri a fost moderată de către domnul auditor de calitate 
Filip Şerban. 
 În zilele de 13 – 14 mai 2015, în sala de curs a filialei s-au desfăşurat cursurile de pregătirie 
tehnică a stagiarilor cu temele: “Recapitularea cursurilor din anul II” şi  “Directivele europene şi 
standardele contabile internaţionale în domeniul contabilităţii” pentru stagiarii din anul III de stagiu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

În zilele de 15 – 17 mai 2015, în sala de curs a Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava, în 
cadrul Programului Naţional de Formare Profesională Continuă, s-a desfăşurat cursul de „Audit”.  

 

 Au participat 66 experţi contabili, iar lector 
formator a fost doamna Popa Adriana Florina. 
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FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

Filiala C.E.C.C.A.R. Timiș a organizat în luna mai următoarele acțiuni: 
1. În cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională, în luna mai a fost organizat 

următorul curs: „Expertiza contabilă” în perioada 25 – 28.05.2015,  lector univ. dr. Gheorghe 
Tingau al cărui profesionalism în materie a  reușit să mențină atenția și să stârnească interesul 
unui  număr de 43  experţi contabili.  

2. În data de 19.05.2015  s-a derulat a doua ediție a campaniei „CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ – 
EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI TĂU” – acțiune  organizată sub egida Fundației 
Măreție și Talent, împreună cu Clubul Tinerilor Experți Contabili din România, la care au participat, 
împreună cu angajații filialei, un număr de peste 30 membri/stagiari. 
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3. La Universitatea de Vest Timișoara a avut loc o dezbatere pe tema noul Cod Fiscal și a Codului 
de procedură fiscală, eveniment moderat de către prof. dr. Petru Stefea, prorector a  Universității 
de Vest Timișoara, expert contabil, iar printre vorbitori numărându-se și prof. dr. Radu Bufan, 
practician și cadru universitar de prestigiu, expert contabil și lector C.E.C.C.A.R., precum și conf. 
dr. Ovidiu Bunget – președintele filialei C.E.C.C.A.R. Timiș. 
 

 
FILIALA CECCAR VASLUI 
 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Vaslui, în perioada 
19- 22 mai 2015 a organizat și desfăsurat în cadrul  Programului Național de Dezvoltare Profesională 
Continuă două cursuri a câte 10 ore, “Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă”  și 
“Audit și certificare”. Cursurile au fost susținute de lectorul CECCAR domnul Caloian Florentin. 
Participanţii au fost mulţumiţi de modul de prezentare a cursurilor de către lector, precum și de 
deschiderea aratată de acesta în ceea ce privește subiectele propuse spre dezbatere de către 
membri.   
        De asmenea, în data de 23 mai 2015 a avut loc evaluarea semestrială a stagiarilor din cadrul 
filialei Vaslui, în urma căreia  toţi stagiarii prezenți au fost declarați promovați. 
       Filiala Vaslui a organizat la sediul filialei în ziua de 27 mai o întâlnire cu membrii experți contabili 
pe problematica Standardului profesional nr. 35 – Expertizele contabile. Cu această ocazie au fost 
dezbătute prevederile privind normele de comportament profesional, de lucru și de raport specifice 
lucrărilor de expertiză contabilă. În urma discuțiilor purtate s-a remarcat interesul participanților în a-
și îndeplini misiunile primite. Înțelegem că adoptând și respectând normele profesionale, lucrările 
efectuate se vor ridica la  cele mai ridicate criterii de calitate.  
       Campania ”CURĂȚENIA DE PRIMĂVARĂ – EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI 
TĂU”,  organizată sub deviza ,, Nu cobori dacă ridici…gunoiul”, ce a fost inițiată de Fundația Măreție 
și Talent împreună cu Clubul Tinerilor Experți Contabili din România, a avut loc și în orașul Vaslui, 
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sâmbăta, 23 mai.  La acțiune au 
participat președintele, 
vicepreședintele, executivul 
filialei, auditorul de calitate, 
împreună cu stagiarii. Participanții 
la campanie au primit tricouri 
personalizate, saci menajeri, 
mănuşi de protecţie și pliante de 
prezentare. Aceștia au participat 
la colectarea selectivă a 
gunoaielor aruncate pe domeniul 
public. S-au împărțit pliante 
trecătorilor, în vederea 
conștientizării pericolului poluării 
mediului înconjurător, precum și 
necesitații de a avea un oraș cu 
un aspect îngrijit  în care atât 
locuitorii săi, cât și vizitatorii să 
aibă parte de confortul necesar.   

 
 
FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 

1. La invitatia primită de la Decanul Facultății de Contabilitate şi Finanţe din cadrul Universității 
Spiru Haret Rm.Vâlcea d.na conf.univ.dr.Diaconu Elena,  Președintele, Directorul executiv și Auditorul 
de calitate al Filialei C.E.C.C.A.R. Vâlcea au participat  joi, 7 mai 2015, ora 1200 la masa rotundă cu 
tema Rolul expertului contabil în organizarea contabilităţii firmei şi în soluţionarea litigiilor. Evenimentul 
s-a desfășurat în biblioteca Facultăţii de Contabilitate şi Finanţe Râmnicu Vâlcea. Au participat 
studenți ai Facultății de contabilitate și finanțe din cadrul Universității Spiru Haret  din ultimul an de 
studiu și masterat, care vor să îmbrățișeze profesia de expert contabil.  
 

 
 

2. Miercuri 20 mai 2015, Președintele filialei CECCAR Vâlcea ec.Cocoș Vasile și Directorul 
executiv ec. Cringus Valentina au participat la  Facultatea de Management Marketing în Afaceri 
Economice Vâlcea din cadrul Universității Constantin Brâncoveanu la Sesiunea anuală a cercetării 
științifice studențești – ediția a XXIII-a. La festivitatea de deschidere a acestui eveniment au onorat cu 
prezența Președintele Consiliului Județean Vâlcea dl. ing. Pasat Gheorghe, Prefectul Județului Vâlcea 
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dl. ing. Cornoiu Dumitru,  reprezentanți ai instituțiilor publice locale și ai mediului de afaceri, directori 
de bănci, mass media locală, cadre didactice, dar și studenți, elevi și profesioniști contabili membri 
CECCAR. Sesiunea a fost structurată pe sapte secțiuni,  Economie și globalizare; Management și 
tehnici de afaceri; Finante și modelare economică; Marketing și servicii; Contabilitate și informatică 
economică; Administrație publică și drept și Comunicare. Președintele și directorul executiv ai filialei 
CECCAR Vâlcea au făcut parte din sesiunea V – Contabilitate și informatică economică. Devenind 
deja o tradiție, cele mai bune lucrări prezentate în cadrul sesiunii au fost premiate de către dl. 
Președinte ec. Cocoș Vasile si de d.na Director executiv ec.Cringus Valentina, în numele Fundației 
Măretie și Talent cu un fond de carte de specialitate utilă viitorilor profesioniști contabili. La succesul 
acestei manifestări o contribuție majoră îi revine d.nei conf.univ. dr.Luta Dorina din cadrul Facultății 
de Management, Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea - catedra de Contabilitate, membru 
titular în Comisia de disciplină a filialei CECCAR Vâlcea. 

  

 
 
3. Sâmbătă  23 mai 2015,  sub deviza “Nu cobori dacă ridici... gunoiul”, Fundaţia Măreţie şi 

Talent, în colaborare cu Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România, alături de partenerii:  Primăria 
Rm. Vâlcea prin  SC PIEŢE PREST SA,  Universitatea C-tin Brâncoveanu şi Universitatea Spiru Haret 
și SC RESPO WASTE SA Rm.Valcea au organizat campania “CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ – 
EDUCAŢIE PENTRU CURĂŢENIA ORAŞULUI TĂU, EDIŢIA a II- a”. Tinerii stagiari si experţi contabili, 
împreună cu conducerea filialei CECCAR Vâlcea şi responsabilul judeţean al Tinerilor Experţi 
Contabili, Florin Brăgău, au demonstrat un real exemplu civic, pornind prin Rm. Vâlcea, de la sediul 
Filialei CECCAR Vâlcea - Bulevardul Dem Rădulescu, spre Baza de agrament Ostroveni, înarmaţi cu 
mănuşi de protecţie şi saci menajeri, strângând gunoaiele aruncate la voia întâmplării de cetățenii 
iresponsabili și distribuind pliante.  Acțiunea a fost mediatizată în ziarul local  INFO PULS, ediția din 
27 mai 2015. 
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4.  Preocuparea conducerii filialei faţă de calitatea modului în care se pregătesc profesionişti 
contabili şi asigurarea „accesului la succes” s-au materializat si în această lună în seminarul organizat 
miercuri 13 mai,  ora 14.00 la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea. Punându-
se un accent deosebit pe ultimele modificări ale codului fiscal, această întâlnire s-a dorit a fi în cea 
mai mare parte interactivă.  

Din partea Adm. Județene a Finanțelor Publice Vâlcea ne-au onorat cu prezența și au răspuns 
la întrebările adresate de membrii filialei: 

- Ciolpan Gratiela – consilier superior biroul servicii ptr. contribuabili; 
- Iacob Denisa – consilier superior compartimentul cazier fiscal; 
- Mihai Octavian- șef birou servicii ptr. contribuabili;  
- Ilie Elena - consilier superior registrul contribuabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane 

juridice. 
Din partea CECCAR Fil. Vâlcea au fost prezenți dl.Cocos Vasile– Președinte filială, d-na 

Cringus Valentina – director executiv și dl. Ciutacu Mugurel – auditor de calitate, precum și un număr 
total de 81 de membri, din care 67 experți contabili și 14 stagiari. 

Dl. Mihai Octavian a trecut în revistă modificările legislative survenite la Codul fiscal și 
cronologia depunerii Declarațiilor fiscale din luna mai.     

Principalele modificări aduse Codului Fiscal prin OUG nr 6 vizează următoarele: 
 extinderea aplicării cotei reduse de TVA de 9% , pentru livrarea următoarelor bunuri:  

 alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman 
şi animal,  

 animale şi păsări vii din specii domestice,  
 seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru 

a completa sau înlocui alimentele.  
Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 

2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal 
Comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.1.101/2014 al 
Comisiei din 16 octombrie 2014, corespunzătoare acestor bunuri. 

 serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice. 
 Veniturile din cedarea folosintei bunurilor: 

În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care 
determinarea venitului brut se efectuează în baza contractului şi în care chiria reprezintă 
echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate stabilite de organul fiscal vor fi recalculate 
de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative. 
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Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat 
de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se emite decizia de impunere, 
impozitul fiind final. În cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care 
chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, organul fiscal competent la cererea 
contribuabilului, pe bază de documente justificative recalculează plăţile anticipate, începând cu 1 iunie 
2015. 
       Bacșișul se justifică prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat 
electronice fiscale și se evidențiază pe un bon fiscal distinct. Operatorii economici au obligația de 
a stabili printr-un regulament de ordine interioară dacă veniturile provenite din încasarea bacșișului 
rămân la dispoziția lor sau constituie o sursă de alte venituri care se distribuie salariaților. Bacșișul 
distribuit salariaților nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii, iar sumele 
provenite din încasarea bacșișului se înregistrează în contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite 
salariaților se înregistrează pe seama cheltuielilor, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. 

Începând cu 8 mai a.c., angajații sunt obligati să prezinte inspectorilor fiscali, în cazul 
unui control, toate sumele de bani deținute. În caz contrar, riscă o amendă de 1.250 lei. 

Chiar dacă OUG nr. 8/2015 nu prevede modalitatea exactă de impozitare a bacșișului, 
Guvernul a precizat că bacșișul va fi impozitat fie ca profit al operatorului economic cu 16% sau 3% 
în cazul microîntreprinderilor, fie ca venit al salariaților cu 16% impozit pe venit din alte surse, prin 
reținere la sursă, în cazul în care bacșișul se distribuie salariaților. 

Nota: bacșișul distribuit angajaților nu intră în sfera TVA și nu se rețin contribuții sociale 
și contribuții sociale de sănătate. 

Important! În situația în care apar defecțiuni în funcționarea aparatelor de marcat electronice 
fiscale, până la repunerea în funcțiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligați să 
înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită 
chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația 
privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici 
care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi. 

Atenție! Operatorii economici care nu vor înregistra banii personali ai salariaților într-un 
registru de bani personali vor fi sancționați din 8 mai cu amendă de 9.000 lei. 

Dupa prezentarea noutăților făcute de reprezentanții finanțelor s-a trecut la abordarea 
aspectelor  de interes şi de actualitate din domeniul profesiei contabile  cu preponderență referitoare 
la depunerea situațiilor financiare pentru anul 2014.  

5. Președintele filialei ec. Cocoș Vasile a participat la Ședința Comisiei de dialog social  
din 29 mai 2015 de la sediul Instituției Prefectului Vâlcea. 
 
 
 

 
 

 

http://www.procedurisocietati.contabilul.ro/?cs=138307
http://contabilul.manager.ro/a/8275/noutati-privind-aplicarea-sistemului-de-impozit-pe-venit-microintreprinderi-2013.html
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FILIALA CECCAR VRANCEA 

La iniţiativa Fundaţiei Măreţie şi Talent şi a Clubului Tinerilor Experţi Contabili din România, 
Filiala Vrancea a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România  a desfășurat în 
data de 24 mai 2015, în parcul ”Nicolae Bălcescu” din municipiul Focșani, campania ”CURĂȚENIA DE 
PRIMĂVARĂ-EDUCAȚIE PENTRU CURĂȚENIA ORAȘULUI TĂU”. La acțiune au participat peste 30 
de stagiari  și membri, experți contabili și contabili autorizați, din dorința de a fi un exemplu în creșterea 
respectului față de orașul în care trăim, contribuind  la sporirea simțului civic și creșterea nivelului de 
responsabilizare socială. Din partea filialei au participat directorul executiv – Liliana Mãnescu, şeful 
biroului stagiu şi DPC – Ofelia-Adina Cucutã şi şeful biroului evidenţã Tablou – Mihaela Oţelea-
Antonesi. Cu entuziasm și implicare, voluntarii prezenți au ecologizat și însuflețit un colț din orașul 
nostru cu scopul de a sensibiliza cetățenii Focșaniului și dorința ca mesajul campaniei ”NU COBORI 
DACĂ RIDICI… GUNOIUL!” să-și lase amprenta pe comportamentul și atitudinea  față de natură și 
mediul în care trăim.  

 

 
Acţiunea a fost reflectatã în presa localã, în ediţia din 26 mai 2015,  Ziarul de Vrancea 

publicând un articol cu titlul Contabilii spun că „Nu cobori dacă ridici ... gunoiul !” 

 
În perioada 26 mai - 04 iunie 2015, filiala a organizat  cursul prevãzut în P.N.D.P.C., pe temele 

Contabilitate şi control de gestiune (10 ore) şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile (10 ore). 
Cursul a fost susţinut de lectorii locali abilitaţi de Corp: Crenguţa Bodoc şi Liliana Mãnescu.  
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În ceea ce priveşte activitatea de stagiu, în cursul lunii mai 2015 filiala Vrancea a organizat 
urmãtoarele acţiuni: pe data de 04 mai 2015 s-a desfãşurat pregãtirea deontologicã a stagiarilor filialei 
din anii I, II şi III;  predarea lucrãrilor  profesionale rezolvate de cãtre stagiarii pregãtiţi în sistem colectiv 
s-a efectuat pe data de 11 mai 2015; pe data de 18 mai 2015 stagiarii filialei au extras lucrãrile de 
rezolvat aferente probei scrise a evaluãrii semestriale; evaluarea semestrialã a stagiarilor s-a 
desfãşurat în ziua de 23 mai 2015, toţi stagiarii promovând atât proba scrisã, cu note între 8 şi 10, cât 
şi proba oralã, cu calificative de “Bine” şi “Foarte bine”.  

Pe data de 28 mai 2015 preşedintele de onoare al filialei, domnul Nicolae Marin, a participat 
la întrunirea Comisiei de Dialog Social care s-a desfãşurat în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului 
Judeţului Vrancea. 
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NOUTĂȚI LEGISLATIVE 
 

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 373 din 28 mai 2015, a fost publicată HG nr. 367/2015 
privind modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal. 

 HG nr. 367/2015 privind modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal nu conţine nicio 
referire la faptul că activităţile independente ar putea fi reclasificate în activități dependente. Deşi 
Guvernul propusese în consultare publică adoptarea proiectului de modificare a Normelor de aplicare 
a Codului fiscal prin care se elimină excepţia de la reconsiderarea ca activităţi dependente a celor 
care generează venituri din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, 
forma publicată în Monitorul Oficial din 28 mai 2015 a Normelor de modificare a Codului nu mai abrogă 
punctul 1 ref. la această excepţie. 
 Mai exact, Guvernul menţiona atunci că se va abroga punctul 1 al Normelor de aplicare a 
Codului fiscal care prevede următoarele aspecte: „O activitate poate fi reconsiderată (…) ca activitate 
dependentă, în cazul în care raportul juridic în baza căruia se desfășoară activitatea nu reflectă 
conținutul economic al acestuia. Activitățile desfășurate în mod independent, în condițiile legii, care 
generează venituri din profesii libere, precum și drepturile de autor și drepturile conexe definite potrivit 
prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca 
activități dependente (…)". 
 Totuși, proiectul de hotărâre adoptat de Guvern și care a fost publicat în 28 mai 2015 în 
Monitorul Oficial ca HG nr. 367/2015 nu abroga punctul 1 al Normelor de aplicare a Codului fiscal. 
 Eliminarea excepției prevăzute de punctul 1 din Normele de aplicare a Codului fiscal ar fi 
generat, în mod cert, un risc major ca profesiile liberale şi drepturile de autor să fie reconsiderate în 
baza unei interpretări subiective a organului fiscal, cu consecinţa directă a suprimării independenţei 
acestor profesii, aşa cum aceasta este reglementată prin legea specifică şi cum rezultă din natura 
activității care generează venituri din profesii libere şi drepturi de autor. 
 Reconsiderarea activităților independente în dependente ar fi echivalat cu o dublare a cadrului 
legislativ. Astfel, s-ar fi încălcat principiul unicității reglementărilor legale, de natură să afecteze 
dezvoltarea profesiilor liberale şi drepturilor de autor în România.  
 În prezent, Codul fiscal definește activitatea dependentă ca fiind orice activitate desfăşurată de 
o persoană fizică într-o relație de angajare. În schimb, activitatea independentă reprezintă orice 
activitate desfaşurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă. 
 De asemenea, orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă 
îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii stipulate în Codul fiscal: 

- beneficiarul de venit se află într-o relație de subordonare faţa de plătitorul de venit, respectiv 
organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum 
ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de 
lucru; 

- în prestarea activităţii, beneficiarul de venit folosește exclusiv baza materială a plătitorului de 
venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, 
unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, 
nu şi cu capitalul propriu; 
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- plătitorul de venit suporta în interesul desfaşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale 
beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în strainătate, precum şi 
alte cheltuieli de aceasta natură; 

- plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru 
incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit. 
 În cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuțiile 
sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de către 
plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru 
veniturile din salarii realizate în afara funcției de bază. 

  

În Monitorul Oficial. nr. 382 din 2 iunie 2015 a fost publicată Legea nr. 121/2015 privind 
aprobarea O.U.G. nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991.  

  În urma adoptării acestui act normativ, Legea contabilității nr. 82/1991 a suferit următoarele 
modificări: 

 Art. 1 alin. (5 

 În vechea reglementare, art. 1 alin. (5) prevedea faptul că persoanele fizice care desfășurau 
activități în scopul realizării de venituri aveau obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor 
contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, 
potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepția situației în care în legislația fiscală 
se prevede altfel.  
 Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (5) prevede: „Persoanele fizice care desfășoară activități 
producătoare de venit, definite de Codul fiscal, și ale căror venituri sunt determinate în sistem real au 
obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la 
opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile 
emise în acest sens, cu excepția situației în care în legislația fiscală se prevede altfel”. 

  Art. 10 alin. (2) 

 În vechea reglementare, art. 10 alin. (2) prevedea: Contabilitatea se organiza și se conducea, 
de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă 
persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuiau să aibă studii 
economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau 
contabil-șef se înțelegea o persoană angajată potrivit legii și care avea atribuții privind conducerea 
contabilității entității. 
 Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (2) prevede: „Contabilitatea se organizează și se conduce, 
de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă 
persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii 
economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau 
contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare și care 
are atribuții privind conducerea contabilității entității”. 

 Art. 29 alin. (3) 

 În vechea reglementare, art. 29 alin. (3) dispunea faptul că dacă situațiile financiare anuale ale 
societății-mamă erau prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, 
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iar societatea-mamă avea obligația de auditare, cele două rapoarte de audit putând fi prezentate sub 
forma unui singur raport. 
 Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (3) prevede: „Dacă situațiile financiare anuale ale 
societății-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, 
societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situațiilor financiare anuale depuse, 
în cazul în care societatea-mamă are obligația de auditare”. 

Art. 33 alin. (3)  

 În vechea reglementare, art. 33 alin. (3) prevedea faptul că atunci când societatea avea 
obligația să întocmească un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor 
întocmit pentru situațiile financiare anuale ale societății-mamă, cele două rapoarte puteau fi prezentate 
sub forma unui singur raport. 
 Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (3) prevede: „Atunci când societatea-mamă are obligația 
să întocmească și să depună și situații financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate 
fi prezentat sub forma unui singur raport”.  
 Potrivit art. II, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările 
aduse prin respectiva lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
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NOUTĂȚI INTERNAȚIONALE 
 

Ședința Grupului de lucru pentru politici de raportare financiară al FEE,  
Bruxelles, 18 mai 2015 

 
Grupul de lucru pentru politici de raportare financiară (CRPG) al Federației Experților Contabili 

Europeni (FEE) s-a reunit în ședință de lucru în data de 18 mai a.c., la birourile FEE din Bruxelles, 
având ca principal punct pe agendă finalizarea Documentului de discuții „Viitorul raportării corporative 
– crearea unei dinamici a schimbării”.  

Discuțiile pe marginea acestui Proiectul de document, discuții la care a luat parte și 
reprezentantul CECCAR, s-au axat pe acele domenii care vor influența, cel mai probabil, evoluțiile din 
raportarea corporativă. La această ședință au fost identificate, de asemenea, diverse moduri de 
soluționare a principalelor provocări din domeniu și de stimulare a discuțiilor între membrii Federației. 

 
 

Grupul de lucru Politici de audit și certificare al Federației Experților Contabili Europeni – 
ședința de lucru din data de 20 mai 2015 

 
În data de 20 mai a.c., membrii Grupului de lucru Politici de audit și certificare al FEE au susținut 

o ședință de lucru ordinară, la sediul Federației din Bruxelles, la aceasta participând și specialistul 
CECCAR în domeniul auditului și certificării.  

Agenda ședinței a fost una ambițioasă, atacând o diversitate de aspecte de mare interes pentru 
profesie. Astfel, în prima parte a zilei s-a discutat despre politica de audit a FEE (proiectele în lucru, 
studiul privind adoptarea ISA, diverse reacții privind reforma auditului la nivelul Uniunii Europene, 
precum și supravegherea publică în Europa). O altă temă de mare interes a fost un potențial proiect 
referitor la calitatea auditului și indicatorii de calitate a auditului.  

Alte aspecte discutate în cadrul ședinței au fost viitorul auditului și certificării (care sunt 
proiectele în lucru și organizarea conferinței de audit din 22-23 iunie a.c.), certificarea în sectorul public 
(rezultatele studiului privind performanța auditului și documentul de informare privind auditul de 
conformitate), reuniunea fiind încheiată cu raportări din partea membrilor cu privire la evoluțiile 
naționale din punct de vedere al politicilor de audit și cu aprobarea datelor următoarelor ședințe și 
teleconferințe ale Grupei de lucru. 

 
 
Consiliul de Administrație al Federației Internaționale a Experților Contabili Francofoni, 

21-22 mai 2015 
 

În data de 22 mai 2015 a avut loc, la Montreal, ședința Consiliului de administrație al Federației 
Internaționale a Experților Contabili Francofoni (FIDEF), la care a participat și reprezentantul Corpului 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în Consiliul FIDEF.  

Cu această ocazie, Institutul Profesioniștilor Contabili Autorizați din Canada - gazda 
evenimentului FIDEF - a organizat, în data de 21 mai a.c., o vizită la serviciul de traduceri al institutului 
canadian, precum și un tur al institutului în cadrul căruia a fost prezentată funcţionarea marilor 
sectoare ale profesiei canadiene. 

Ședința Consiliului FIDEF a fost urmată în după-amiaza zilei de 22 mai a.c. de un atelier cu 
responsabilii CPA Canada pe tema experienţei canadiene şi evoluţia profesiei în contextul unei 
organizaţii care regrupează toate categoriile de profesionişti. 
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LISTA MEMBRILOR  CECCAR    
SANCȚIONAȚI ÎN ANUL 2014 
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