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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ALBA 

Manifestările prilejuite de cea de a XI-a aniversare a „Zilei Naţionale a Contabilului Român” au 
fost găzduite de Sala de conferinţe a Hotelului Parc din Municipiul Alba Iulia și au avut meritul de a 
reuni o parte a profesioniştilor contabili din judeţul Alba, reprezentanţi ai instituţiilor locale, ai mediului 
academic, ai mediului de afaceri şi ai organizațiilor profesionale.  

Pentru manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilei Naţionale a Contabilului Român”, Comitetul 
de organizare a 
transmis invitații către 
toţi membrii filialei Alba 
a C.E.C.C.A.R., către 
personalităţi, oficialităţi 
locale, parlamentari şi 
reprezentanţi ai mediului 
de afaceri din judeţ. 

Invitaţia a fost 
onorată de un număr de 
141 de persoane, care 
au primit la intrarea în 
sală mape de 
prezentare, incluzând 
programul 
evenimentului. De asemenea, au fost prezenţi în sală şi fotoreporteri de la ziarele locale. 

Deschiderea oficială a manifestărilor prilejuite de Ziua Naţională a Contabilului Român, ediția 
2015, a fost efectuată de către domnul Tamaş Szora Attila – preşedinte interimar, domnul Ştef 
Gheorghe – preşedinte desemnat şi doamna Dobrescu Marioara – director executiv al Filialei Alba a 
CECCAR. Domnul Tamaş Szora Attila a adresat un cuvânt de bun venit tuturor invitaţilor şi a urat un 
călduros “La mulţi ani” tuturor celor prezenţi în sală, dar și celor care nu au putut participa la întâlnire.  

Doamna Pitic Aneta – membru în Consiliul Superior al CECCAR şi reprezentant al Consiliului 
Superior  la manifestările organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a Contabilului Român din 21 
septembrie 2015 a prezentat Mesajul Consiliului Superior al Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România adresat tuturor profesioniştilor contabili cu ocazia Zilei Naţionale a 
Contabilului Român, prin care s-a arătat că una dintre misiunile pe care membrii Corpului o au de 
îndeplinit în continuare, aşa cum zicea şi preşedintele Marin Toma, este aceea că ”profesia contabilă 
a fost, este şi va fi pusă în slujba interesului public, spre binele public”. 
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Domnul Tamaş Szora Attila – preşedinte interimar a mulţumit tuturor invitaţilor care au ales să 
participe alături de profesia 
contabilă la sărbătorirea acestui 
eveniment şi pe care i-a invitat să 
prezinte mesajele şi alocuţiunile 
instituţiilor pe care le reprezintă. 
  Din partea instituţiei Prefectului 
judeţului Alba, domnul subprefect 
Cornel Murg a făcut referire la 
responsabilităţile şi provocările 
profesiei contabile într-o economie 
care se află într-o continuă 
schimbare, rolul deosebit de dificil 
al profesionistului contabil care 

face şi o muncă de mediere între mediul de afaceri şi instituţiile statului. Domnul subprefect a 
îndemnat pe toţi profesioniştii contabili să depună toate diligențele necesare pentru respectarea 
legilor ţării în vederea asigurării suportului material pentru serviciile publice care sunt în 
interesul tuturor. 
În final, domnul subprefect Cornel Murg a urat mult succes în activitate tuturor profesioniştilor 
contabili şi „La mulți ani” din partea instituţiei pe care o reprezintă. 

  Din partea Parlamentului României domnul deputat dr. Calin Potor a transmis felicitări şi urarea 
„La mulți ani” pentru toţi profesioniştii contabili din judeţul Alba şi aprecierile dânsului pentru 
această profesie nobilă. Domnul deputat a precizat că profesia noastră reprezintă un barometru 
al activităţii economice şi şi-a exprimat sprijinul necondiţionat în Parlamentul României pentru 
problemele cu care ne confruntăm în activitatea noastră. 
 
Anul acesta 

sărbătoarea „Zilei Naţionale a 
Contabilului Român” a avut 
ca temă „Profesia de expert 
contabil și contabil 
autorizat – o carieră de 
succes”, fiind prezentată 
într-o manieră foarte 
profesionistă de d-na 
conferențiar universitar dr. 
Socol Adela. 

Tema prezentată a 
stârnit interes în rândul 
profesioniştilor contabili, expunerea fiind urmarită cu foarte mare interes de către toţi participanţii, iar 
prezentările în power–point au fost deosebit de captivante. 

Domnul Preşedinte interimar -  Tamaş Szora Attila a prezentat un material cu sinonime ale 
denumirii de – contabil şi, de asemenea, un material sub forma unei parodii a Fişei postului de contabil. 
Momenul a fost unul inedit şi a constituit un moment de relaxare şi bună dispoziţie a întregului 
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auditoriu. 
Au fost acordate un număr de  25 diplome de merit. 
Manifestările au continuat cu prezentarea „Topului local al celor mai bune societăţii membre 

CECCAR”. 
Au fost acordate 

distincţii sub formă de trofee 
şi diplome următoarelor 
societăţi membre: 

1.  Premiul special al 
anului 2014 – locul I -  SC 
TREVIT SRL; 

2.  Firme de top ale 
anului 2014 – locul II – SC 
ASISTENŢĂ CONT SRL; 

3.  Topul firmelor 
membre CECCAR 2014 – 
locul III 

a.  SC 
CONTEXPERT SERV SRL; 

b.  SC YTRIU CONSULT SRL. 
Mediatizarea evenimentului s-a realizat prin articole în presa scrisă, respectiv în cotidianul local  

”Unirea” în data de 18,19 şi 21 septembrie 2015, respectiv prin ediția online a ziarului local „Unirea” 
din zilele de 18,19 şi 21 septembrie 2015 sub titlul „Ziua Națională a Contabilului Român”. 

 
FILIALA CECCAR ARAD 

În zilele de 02-03.09.2015 a avut loc întâlnirea cu membrii C.E.C.C.A.R. Filiala Arad, locaţie  
sala de curs CECCAR ”Dimitrie Cameniţă”, situată  în Arad,  Bd. Revoluţiei nr.92. La această întâlnire 
au  participat în ziua 02.09.2015 – 42  membri experţi contabili şi în  ziua de 03.09.2015 – 38 membri  
contabili  autorizaţi. 

D-nul Doba Ștefan – lector formator CECCAR, a prezentat ”Piețe de capital” și anume:  
Elemente definitorii și componentele pieței financiare:  
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Piaţa financiară este este locul de 
întâlnire al ofertei şi al cererii de capitaluri şi 
asigură tranzacţionarea prin intermediari 
financiari. Rolul economic al pieţei financiare 
constă în asigurarea fluxurilor de capitaluri 
necesare funcţionării economiei. Rolul social 
constă în protecţia participanţilor pe această 
piaţă, prin diversitatea plasamentelor oferite, 
transparenţă, reglementarea şi 
supravegherea tranzacţiilor şi lichiditatea 
pieţei. 

Oferta de capital provine din 
economiile realizate de societăţile comerciale şi menajele.  Investirea presupune risc asociat care dă 
dreptul ofertanţilor de capital la remunerarea capitalului investit sub formă de dobândă, dividend etc. 
În analiza unei investiţii sunt utilizate trei criterii principale: rentabilitatea, riscul, lichiditatea.  

• Rentabilitatea este surplusul de valoare obţinut în urma fructificării economiilor plasate 
pe o perioadă de timp, raportat la mărimea economiilor plasate iniţial.  

• Riscul este probabilitatea producerii unui eveniment viitor cu consecinţe nefavorabile. 
Plasarea capitalului comportă risc şi relaţia 
rentabilitate-risc se referă la faptul că 
investiţiile riscante trebuie să ofere o 
rentabilitate proporţional mai mare.  

• Lichiditatea se referă la 
recuperarea capitalului investit într-o 
perioadă de timp cât mai scurtă. Valoarea 
unui activ este determinată de raportul 
dintre cererea şi oferta pe piaţă: dacă 
oferta depăşeşte cererea, lichiditatea 
poate fi obţinută doar printr-o reducere de 
preţ, în detrimentul rentabilității. 

Cererea de capital reprezintă nevoile de lichidităţi pe diferite perioade de timp ale unor entităţi 
(societăţi comerciale, indivizi, guvernul etc.). La solicitarea capitalului, se compară venitul suplimentar 
produs de capital cu costul acestuia (dobânda etc.) şi iau decizie de finanţare. Pentru acoperirea 
surselor necesare, aceste entităţi, denumite şi emitente, emit titluri financiare specifice, ca acţiunile, 
obligaţiunile şi titlurile de stat. 

Transferul capitalurilor de la investitori la emitenți se face prin intermediari specializaţi: bănci, 
societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi de asigurare, societăţi şi fonduri de investiţii, 
fonduri de pensii. Distribuirea profitului obţinut este un semnal de la emitenți către investitori. 
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Investitorii şi emitenții de capitaluri, prin intermediul pieţei financiare, devin parte al unui circuit 
financiar având ca finalitate câştigul sau eşecul. 

Piaţa financiară se clasifică în funcţie de:  

- Termenul de angajare al capitalului, unde distingem: Piaţa monetară și Piaţa de capital. 

- Tipul titlurilor tranzacţionate unde distingem: Piaţa financiară primară și Piaţa financiară 
secundară. 

      Produsele pieţei de capital sunt valorile mobiliare, instrumente negociabile, emise în formă 
materializată sau dematerializată care: 

- conferă deţinătorilor drepturi patrimoniale asupra emitentului; 
- asigură mobilitatea capitalului; 
- generează drepturi la venituri viitoare ca urmare a deţinerii sau tranzacţionării lor. 

Distribuirea valorilor mobiliare emise se face printr-un intermediar specializat în plasarea 
ofertei, în schimbul unui comision, iar încheierea cu succes a ofertei publice are  următoarele etape: 
scopul ofertei (emisiune de acţiuni, obligaţiuni în anumite scopuri); studierea pieţei; întocmirea  
prospectului de emisiune (are valoarea unui contract între emitent şi investitor care oferă informaţii 
privind caracteristicile valorii mobiliare și emitentul); autorizarea prospectului de emisiune; anunţarea  
publică a ofertei; derularea şi încheierea ofertei publice.   

D-na Furca Teodora – auditor de calitate, a prezentat Standardul 39 – crearea întreprinderilor 
- norme de lucru : programarea lucrărilor, contractarea lucrărilor, delegarea și supravegherea 
lucrărilor, utilizarea lucrărilor altor specialiști, elaborarea proiectului. 
 D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale:  
 Ordin 1965/24.07.2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 
formulare de înregistrare în 
scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată; Ordin 
1966/24.07.2015 pentru 
aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului 
(088) "Declaraţie pe propria 
răspundere pentru evaluarea 
intenţiei şi a capacităţii de a 
desfăşura activităţi 
economice care implică 
operaţiuni din sfera TVA"; 
Hotărâre 614/28.07.2015 
privind modificarea şi 
completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 215/2009 
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pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă; Ordin 
2097/11.08.2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de 
declarare derogatoriu; Ordonanță 39/26.08.2015 privind cazierul fiscal.  

 

FILIALA CECCAR BIHOR 
 

Înscrise pe linia - devenită tradiţională  - a întâlnirilor lunare cu membrii filialei şi economişti de 
la diverse entităţi din judeţ, întâlnirile din după-amiaza zilei de marţi 08 septembrie şi miercuri 09 
septembrie, cum era de aşteptat, au stârnit un mare interes, confirmat de o asistenţă nu doar 
consistentă numeric, cât mai ales avizată, sub aspectul competenţelor în materie.  

Întâlnirile din această lună şi-au propus să continue dezbaterea noului Cod etic al 
profesioniştilor contabili, prevederile 
referitoare la spălarea banilor, 
ultimele reglementări financiar- 
contabile apărute de la ultima 
întâlnire. Aceste întâlniri s-au 
desfășurat sub forma unor mese 
rotunde având ca temă “Modificări 
fiscale şi de procedură fiscală 2015-
2016, activități de prevenire și 
combatere a spălării banilor și a 
finanțării actelor de terorism”. 

Atât prezentările, cât şi 
multitudinea problemelor specifice pe 
marginea acestora, ridicate de 
participanţi, au evidenţiat 
preocupările profesioniştilor contabili 
faţă de corecta interpretare şi aplicare a acestor  reglementări. 

În perioada 24-29 septembrie s-au desfășurat cursurile de pregătire profesională cu tema 
„Fiscalitatea agenților economici la zi”, „Accesarea, utilizarea, controlul și recuperarea fondurilor 
europene”  .  

În 21 septembrie a avut  loc sărbătorirea  “Zilei Naţionale a Contabilului Român”. 



Septembrie,   Nr. 09/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

17 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În perioada 23 – 24 şi 29-30 septembrie s-a desfășurat pregătirea tehnică și deontologică a 
stagiarilor filialei aferentă semestrului II. 

 

 

FILIALA CECCAR BISTRIȚA 

 
Ziua Națională a Contabilului Român – Filiala Bistrița-Năsăud 

 
Manifestările din ziua de 21 septembrie 2015 au inclus 2 evenimente și anume: “Ziua 

Națională a Contabilului Român” și “Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR”, 
prilej de bucurie pentru specialiștii județului nostru, care își desfășoară activitatea în domeniul 
financiar-contabil. CECCAR Filiala Bistrița a organizat aceste manifestări, pe care le considerăm 
deosebit de importante pentru profesia contabilă, în Salonul 4 din incinta Hotelului Bistrița, 
începând cu orele 15.00. Sala a fost aranjată în mod festiv cu banner-ele confecționate centralizat, 
roll-up primite, aranjamente florale la masa prezidiului.  

S-a amenajat un stand cu revista “Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor” 2015 (nr.1-8) 
și publicațiile de specialitate editate de Corp. 

Pentru a marca Ziua Contabilului au fost prezenți aproximativ 60 de experți contabili, contabili 
autorizați, directori economici și financiari, contabili șefi și contabili angajați în economie. 

Din partea autorităților locale au fost prezenți la manifestare: 
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- D-nul ec. Parasca Cristian - șef administrație la Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Bistrița-Năsăud; 

- D-nul dr.ec. Pop Vasile Radu, șef administrație adj. Administrația Financiară Județeană 
Bistrița-Năsăud Serviciul Colectare; 

- D-na ec. Maxim Daniela - 
consilier superior la Biroul de 
Expertize tehnice și Contabile de 
pe lângă Tribunalul BN; 

- Dl. comisar de poliție Bulz 
Ioan - Serviciul de Investigare a 
Criminalității Economice din cadrul 
Inspectoratului de Poliție al 
Județului BN; 

- Dl. Tută Gheorghe 
consilier local din cadrul Primăriei 
Bistrița. 

În cadrul programului 
prezentat de președintele filialei, 
d-na Habalau Maria a dat citire 
mesajului Consiliului Superior al 
Corpului, adresat participanților la 
sărbătorirea “Zilei Naționale a 
Contabilului Român”. 

Invitații 
reprezentanți ai 
instituțiilor locale 

(Administrația 
Financiară 

Județeană Bistrița-
Năsăud; I.P.J. BN;  
Biroul de Expertize 
tehnice și Contabile 
de pe lângă 
Tribunalul BN; 
Primăria Bistrița) și-
au exprimat 
mesajele de salut și 
felicitări cu ocazia 
Zilei Naționale a 

Contabilului Român și aprecieri privind importanța profesiei contabile la nivel județean, rolul 
contabilului și al expertului contabil în economia județului, care se reflectă în funcționarea mediului de 
afaceri local și la nivel județean. Au transmis mesaje de încurajare și încredere în ce privește 
dezvoltarea și colaborarea între instituțiile respective și Corp. 
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D-na director executive, Login Poni a prezentat tema centrală a evenimentului Zilei Naționale 
a Contabilului Român, intitulată “Profesia de expert contabil și contabil autorizat - o carieră de 
succes“. 

Un moment emoționant a fost înmânarea diplomelor de merit de către directorul executiv 
membrilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite obținute în activitatea pe care o desfășoară în 
domeniul profesiei contabile. 

Conform programului, au urmat manifestările prilejuite de Topul local al celor mai bune 
societăţi membre 
CECCAR, la nivelul 
Filialei Bistrița-Năsăud 
fiind premiate următoarele 
societăți: 
Premiul special al anului 
2015 - Locul I 
Societatea MAREXPERT 
CONSULTING SRL 
Bistrița  
 
Firme de top ale anului 
2015 - Locul II 
Societatea PROSOFT 
EXPERT SRL Bistrița 
 
Topul firmelor membre C.E.C.C.A.R. - Locul III 
EXAUDIT SRL Bistrița și 
CONTCONSULTING SRL Năsăud 

Câțiva dintre cei premiați și-au exprimat mulțumirile pentru distincțiile și diplomele de merit 
acordate de Corp.  

La final, participanții au adus 
aprecieri și mulțumiri organizatorilor 
pentru aceste evenimente deosebit de 
importante în viața CECCAR, 
manifestarea încheindu-se cu un program 
de socializare, prilej de cunoaștere și de 
comunicare pentru participanți. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 
 

Întâlnire profesională -  noutăţi  
legislaţia financiar – fiscală – 28 septembrie 2015 

 
 

În ziua de luni, 28 septembrie 2015, s-a organizat şi desfăşurat la filiala CECCAR Brăila o nouă 
întâlnire pentru dezbaterea noutăţilor din legislaţia financiar – fiscală din ultima perioadă, moderată 
de consilier superior AFP Lozneanu Mariana. Au fost prezenţi la întâlnire membri experţi contabili şi 
contabili autorizaţi. 

Actele normative dezbătute în cadrul întâlnirii s-au referit la: 
- Legea   nr. 95 din 14 aprilie 2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 652 din 28 august 2015; 
-   Ordonanţa   nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 

655 din 31 august 2015, care la data intrării în vigoare abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 
privind organizarea şi funcţionarea 
cazierului fiscal; 

- Ordonanţa nr. 40 din 26 
august 2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 9/2013 privind 
timbrul de mediu pentru 
autovehicule, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 655 din 31 august 2015 
prin care acei contribuabili care au 
achitat taxa specială pentru 
autoturisme şi autovehicule, taxa pe 
poluare pentru autovehicule sau taxa 
pentru emisiile poluante provenite de 
la autovehicule, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare la 
momentul înmatriculării, pot solicita 
restituirea acesteia prin cerere 
adresată organului fiscal competent, 
în termenul de prescripție prevăzut de Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial 
nr. 688 din 10 septembrie 2015, care la data intrării în vigoare 01.01.2016 abrogă Legea 571/2003; 

-    Ordin nr. 2204/2015 din 21 august 2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei 
de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare publicat în Monitorul Oficial 
nr. 684 din 9 septembrie 2015; 

- Ordin nr. 897/2015 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a 
societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor publicat în 
Monitorul Oficial nr. 711 din 22 septembrie 2015; 

- Ordin nr. 2319/2015 din 8 septembrie 2015 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de 
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a formularului 632 
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"Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate" publicat în Monitorul Oficial nr. 709 din 22 septembrie 2015. 

 
Instruiri profesionale 15 şi 16 septembrie 2015 

Noile prevederi ale Codului fiscal aplicabil de la 01.01.2016 

 

În zilele de 15 şi 16 septembrie 2015 filiala CECCAR Brăila a fost gazda instruirilor profesionale 
organizate cu membrii pe linia noilor prevederi ale Codului fiscal aplicabil de la 01.01.2016, modificări 
legislative apărute prin Legea nr. 227/08.09.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 
septembrie 2015. 

Modificările aduse Codului 
Fiscal prin Legea 207/10.09.2015 au 
fost prezentate de lector univ. dr. Ec. 
Marian Gîdiuţă – formator CECCAR 
la disciplina fiscalitate, la care au 
participat peste 40 membri ai filialei 
CECCAR Brăila. 

Au fost prezentate prevederile 
legale şi exemplificări din practica 
profesională cu privire la: 

 Impozitul pe profit: 
  - firmele vor putea scădea din 
impozitul pe profit sumele acordate 
ca sponsorizări în limita a 5 la mie din 
cifra de afaceri, dar nu mai mult de 
20% din impozitul pe profit datorat; 

- scăderea cotei pentru impozitul pe 
dividende de la 16% la 5 %, începând cu 1 ianuarie 2017; 

-s-au definit termenii „reţinere la sursă” şi „impozite şi contribuții sociale cu reţinere la 
sursă”; 

- vor deveni deductibile integral cheltuielile efectuate de un angajator în numele unui 
salariat cu privire la pensiile facultative, cât şi privind primele de asigurare voluntară de 
sănătate, în limita a 400 euro. 

 Legat de Microîntreprinderi: 
 – microîntreprinderile nou înfiinţate care îndeplinesc condiţiile:  

 să aibă cel puţin un salariat (care să fie angajat în termen de 60 zile de la 
înregistrarea firmei); 

 să fie constituite pe o durată de cel puțin 4 ani (48 luni), timp în care să nu 
fie într-o situaţie de lichidare, dizolvare, inactivitate etc.; 

 acţionarii/asociaţii să nu fi deținut titluri de participare la alte societăţi; 
     vor beneficia de o cotă de impozitare de 1% în primii doi ani de la înfiinţare; 
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- comunicarea către organul fiscal în termen de 30 zile de la înfiinţarea unei persoane 
juridice în cursul unui an fiscal, cu privire la aplicarea regimului microîntreprinderilor. 
 

 Referitor la Impozitul pe venit: 
- notificarea organului fiscal în termen de 30 zile cu privire la începerea sau încetarea 

unei activităţi; 
- redefinirea „activităţilor independente”; 
- cotizaţiile plătite asociaţiilor profesionale sunt deductibile în limita a 4.000 euro anual; 
- nu mai sunt impozitate tichetele cadou acordate cu ocazia evenimentelor speciale; 
- majorarea sumelor acordate sub formă de deducere personală; 
- majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale până la 7 ani; 
 

 Contribuţii sociale: 
  - veniturilor obținute din activităţi independente li se vor aplica contribuţia la asigurările 
sociale, chiar şi în situaţia când se mai obtin şi venituri din salariu; 

  - persoanele fizice care nu obţin venituri şi nu sunt în categoriile exceptate, vor datora 
lunar CASS. 

 T.V.A.: 
- scăderea cotei TVA la 20 % începând cu 1 ianuarie 2016; 
- redefinirea activelor corporale fixe; 
- introducerea taxării inverse la clădiri şi terenuri; 
- introducerea taxării inverse la telefoane mobile, tablete, laptop-uri, până la 31.12.2018. 
 Accize:    
- scăderea unor accize la băuturile alcoolice; 
- eliminarea supra-accizelelor pentru cafea şi produse de lux, cum ar fi bijuteriile, 
blănurile naturale, yahturile; 
- eliminarea accizei suplimentare pentru autoturismele cu motoare mai mari de 3000 
centimetri cubi. 
 Impozite şi taxe locale: 

 - eliminarea prevederilor cu privire la datorarea unui impozit majorat de către persoanele care 
au în proprietate mai multe clădiri; 

 - acordarea unor scutiri sau reduceri de impozite prin hotărâre a Consiliului local; 
 - posibilitatea majorării impozitului pe clădiri şi terenuri până la 500 % pentru clădirile şi 

terenurile neîngrijite de către Consiliul local. 
Totodată, s-au prezentat câteva modificări aduse de Codul de procedură fiscala prin 

Legea nr. 207/2015, începând cu 01.01.2016: 
 - certificatul de atestare fiscală se emite în maximum 3 zile lucrătoare; 
 - introducerea unor prevederi suplimentare cu privire la stabilirea răspunderii în solidar; 
 - scăderea dobânzilor şi a penalităţilor în cazul întârzierilor; 
 - lărgirea situaţiilor privind obţinerea statutului de contribuabil inactiv; 
 - termenul de prescripţie începe să curgă de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se 
datorează obligaţia fiscală; 
 - durata inspecţiei fiscale poate varia în funcție de categoria de contribuabil.  
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Ziua Naţională a Contabilului Român 21 septembrie 
 

Filiala CECCAR Brăila a organizat 
manifestările celei de a XI-a ediţii a 
Zilei Naţionale a Contabilului Român 
şi Topul local al celor mai bune 
societăţi membre CECCAR în cadrul 
Complexului Privighetoarea din 
Grădina Publică Brăila,  eveniment la 
care au participat 130 de experţi 
contabili şi contabili autorizaţi, invitaţi 
oficialităţi, colaboratori şi stagiari. 

Conducerea manifestării a fost 
oficiată de către președintele filialei 
CECCAR Brăila, doamna Paula 
Ştefănescu, iar conform programului, 
mesajul Consiliului Superior al 

CECCAR a fost transmis de către dna 
Petroianu Constanţa – membru titular şi 
Topul local al celor mai bune societăţi 
membre a fost prezentat de dna director 
executiv, Carmen Tamaşi-Klaus. 

Tema profesională a 
evenimentului – “Profesia de expert 

contabil şi contabil autorizat, o carieră de 
succes” a fost abordată prin intervenţiile 
următorilor experţi contabili ai filialei: 
Ghiban Ionica, Bălan Mihaela, Abraşu 
Vasile, Surdu Eugeniu şi Burada 
Corneliu.  

Mesajele de felicitări şi cuvântul 
oficialităţilor locale au fost transmise de 
invitaţii prezenţi la eveniment: Asociaţia de Antreprenoriat din România – preşedinte Camelia Drăgan, 
AJFP Brăila – Gîdiuţă Marian, ADR Sud-Est dr. Ec. Panaitescu Iuliana, Baroul Avocaţilor Brăila – 
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avocaţii Chirnogeanu Felicia şi Stancu Mihaela, reprezentantul IPJ Brăila –şef serviciu Gagu Liviu, 
Camera de Comerţ Industrie si Agricultură Brãila –director executiv Spânu Georgeta şi director 
economic – Ionescu Lucica; dna prof. univ. dr. Vechiu Camelia – decan al Facultăţii de Management 
şi Marketing în Afaceri Economice din cadrul Universităţii Constantin Brâncoveanu şi lectorul univ. dr. 
Bunea-Bontas Cristina. 

Evenimentul s-a încheiat cu succes prin prestația artiștilor: caricaturist Costel Pătrăşcan şi 
compozitorul Daniel Iancu, în spectacolul de muzică-umor-caricatură “Am trăit bine!”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CECCAR BRĂILA – participant la deschiderea anului universitar 2015-2016  
al Universităţii Constantin Brâncoveanu – Centrul Universitar Brăila 

 

Conducerea filialei CECCAR Brăila prin Preşedintele dna Paula Ştefănescu şi Directorul 
executiv dna Carmen Tamaşi – Klaus, a participat în data de 1 octombrie 2015 la deschiderea oficială 
a anului universitar 2015-2016 organizată în Aula Universităţii Constantin Brâncoveanu Brăila. 

Evenimentul a fost prezidat de board-ul universităţii – Rectorul fondator dnul prof. univ. dr. 
Alexandru Puiu, Preşedintele Senatului universităţii, dnul prof. univ. dr. Ion Scurtu, Decanul Facultăţii 
de Management Marketing în Afaceri Economice Brăila – dna conf. univ. dr. Camelia Vechiu, Decanul 
Facultăţii de Ştiinte Administrative şi ale Comunicării Brăila – dna conf. univ. dr. Liliana Gherman, şi 
invitaţii: decanul Facultăţii de Inginerie şi Agronomie Brăila – dnul conf. univ. dr. ing. Cristian Silviu 
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Simionescu, Preşedintele Filialei 
CECCAR Brăila dna Paula 
Ştefănescu, Inspector școlar general 
adjunct dnul prof. Daniel Kiţu şi 
Directorul BNR Agenţia Brăila, dnul 
Ionel Ghilinţă. 

Alături de studenţii, 
masteranzii şi cadrele universitare 
prezente în Aula Universităţii, au 
transmis mesaje conducătorii unor 
instituţii locale prestigioase: 
Directorul executiv al Filialei 
CECCAR Brăila, dna Carmen 
Tamaşi-Klaus, Directorul general al 
Regiei Autonome ”Administraţia Zonei Libere Brăila” – dnul Mircea Florin, Directorul Bancpost 

Sucursala Brăila - dna Vasilica 
Anghel. 

Evenimentul festiv a avut 
o dublă semnificaţie: 
deschiderea anului universitar 
2015-2016, dar şi împlinirea a 
25 de ani de la înfiinţarea 
Universităţii Constantin 
Brâncoveanu, Centrul 
Universitar Brăila. 

Rectorul fondator al 
Universităţii, dnul prof. univ. dr. 
Alexandru Puiu a reamintit celor 
prezenţi începuturile, eforturile 
continue ale cadrelor 

universitare de a pune pe picioare, a menţine şi a ridica la cel mai înalt nivel calitativ acest centru 
universitar de profil economic al Brăilei, care pe parcursul celor 25 ani de existenţă a devenit un 
BRAND şi a dat peste 
20.000 de absolvenţi de 
calitate, manageri de 
succes atât la nivel local, 
cât şi european.  

În cuvantul său, 
dna Paula Ştefănescu, 
Preşedintele Filialei 
CECCAR Brăila a urat bun 
venit tinerilor studenţi şi 
masteranzi, i-a îndemnat 
să fie deschisi, curajoşi şi 
implicaţi în procesul 
educaţional pentru a 
ajunge la desăvârşirea 
profesională încununată 
printr-o carieră de succes. 
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Studenţilor de la programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune le-a expus 
importanţa educaţiei contabile atât la nivel individual, cât şi antreprenorial şi posibilitatea pregătirii 
ulterioare în cadrul CECCAR pentru practicarea cu succes a calităţii de expert contabil liber – 
profesionist. 

Atât Preşedintele Senatului Universității, prof. univ. dr. dnul Ion Scurtu, cât și dna decan conf. 
univ. dr. Camelia Vechiu au subliniat foarte buna colaborare pe care universitatea o are cu CECCAR 
Filiala Brăila pe linia educașiei și au confirmat faptul că studenții care se îndreaptă spre practicarea 
profesiei contabile pot valorifica oportunitățile oferite de CECCAR și piața muncii. 

Festivitatea s-a încheiat prin înmânarea diplomelor studenșilor și masteranzilor premianți ai 
tuturor anilor de studii de către invitații aflați la prezidiu. 

Mult succes în anul universitar 2015-2016 și reușite pe măsură! 

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 
 

Acţiunile desfășurate în luna septembrie în cadrul filialei CECCAR Braşov au debutat cu 
organizarea cursului de pregătire profesională continuă cu tema ”Expertiză contabilă“. La această 
acţiune au participat peste 200 de mebri ai filialei, experţi contabili şi contabili autorizaţi. De asemenea, 

tot în cursul lunii septembrie, filiala CECCAR 
Braşov a organizat cursul de pregătire tehnică 
şi deontologică pentru candidaţii la examenul 
de admitere la stagiu în sesiunea 18, 25 
octombrie 2015.  

Luna septembrie a fost dominată de 
pregătirile pentru sărbătorirea Zilei Naţionale a 
Contabilului Român. Filiala CECCAR Braşov a 
ales ca festivităţile dedicate Zilei Naţionale a 
Contabilului Român din 21 septembrie 2015 să 
se desfăşoare la Restaurantul “Sergiana 
Center” din Braşov, situat în Centrul Civic al 
oraşului. 

 Executivul filialei, alături de Consiliul filialei, cărora li s-au alăturat unii membri şi stagiari au 
depus eforturi în organizarea manifestărilor, astfel încât acest eveniment să fie atât unul de 
sărbătoare, cât şi de aleasă preţuire a profesioniştilor contabili. Evenimentul a primit şi sprijinul 
partenerilor filialei, beneficiari ai serviciilor experţilor contabili. 

Pentru a da o notă festivă evenimentului, locaţia unde s-a desfăşurat evenimentul a fost 
decorată de sărbătoare prin amplasarea de roll-up-uri, afişarea bannerelor personalizate, precum şi 
aranjamente florale pentru un plus de eleganţă. Pe tot parcursul primirii invitaţilor a fost asigurat un 
fundal muzical. 
       Şi în acest an au fost organizate secretariate pentru întâmpinarea invitaţilor. Participanţilor le-
au fost înmânate mape de prezentare şi materiale publicitare realizate special pentru acest eveniment: 
mapă inscripţionată cu sigla CECCAR şi Ziua Naţională a Contabilului Român, pliant în care au fost 
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cuprinse informaţii de prezentare a Corpului, a filialei şi membrilor acesteia, pixuri personalizate, bloc 
notes-uri personalizate, cuburi de hârtie personalizate, precum şi revista Contabilitatea, expertiza şi 
auditul afacerilor.  

Au fost amenajate standuri expoziţionale cu noile publicaţii CECCAR, Ghidul OMFP 
1802/2014, Ghidul privind examenul de acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, IFRS 
2015, care au putut fi consultate şi achiziţionate de cei prezenţi.  

Pe ecranul amplasat în sală a fost proiectat programul manifestărilor, iar înainte de începerea 
evenimentului s-a difuzat reportajul realizat cu ocazia lansării celor mai recente publicaţii emise de 
CECCAR. 

Un număr de peste 180 de persoane au 
răspuns invitaţiei de a participa la manifestările 
prilejuite de Ziua Naţională a Contabilului 
Român, membri ai Corpului, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice şi oficialităţile locale, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri din judeţ, 
precum şi cadre universitare.  

În cadrul festivităţii, în semn de 
recunoştinţă şi apreciere pentru contribuţia la 
dezvoltarea profesiei contabile în plan local şi 
pentru activitatea depusă în sprijinul CECCAR, 
au fost acordate de către preşedintele filialei 20 
de diplome de merit membrilor filialei care au fost în permanenţă prezenţi în cadrul acţiunilor 
organizate pentru sprijinul profesiei contabile, celor care s-au remarcat prin susţinerea acesteia, 
precum şi reprezentanţilor instituţiilor locale care au oferit sprijin şi colaborare organismului profesional 
de pe plan local.                     

A urmat ceremonia de premiere a celor mai bune societăţi membre CECCAR. Evenimentul a 
fost prezentat de către directorul executiv al filialei, doamna Cornelia Deleanu, care a făcut cunoscute 
criteriile avute în vedere la stabilirea acestui top.   

Au fost înmânate administratorilor societăţilor nominalizate diplomele şi distincţiile, iar pe 
ecranul din sală a fost afişată lista societăţilor premiate, numele şi prenumele administratorilor precum 
şi diploma obţinută.  

Au fost aplaudate şi felicitate următoarele societăţi: 
 Locul I   - Premiul special al anului 2015 
                      SC DOCONTAB S.R.L. – administrator expert contabil Matei Claudia 
 Locul II  - Firme de top ale anului 2015 
                       SC  ALMA CONSULTING SRL  – administrator expert contabil Anton Mihaela 

                             SC HELP CONT EXPERT SRL – adminstrator expert contabil George Manuela 
                             SC SANOSAN ACCOUNTING SRL - adminstrator expert contabil Santa Edit 
                             SC DENCONT SRL - adminstrator expert contabil Dumitrascu Denisia 

 Locul III – Diplomă „Topul firmelor membre C.E.C.C.A.R., filiala BRAŞOV anul 2015 
                             SC ACTIV AUDIT SRL - administrator expert contabil Petcu Carmen 
                             SC CONTFIN CONSULTING SRL - administrator expert contabil Grigori Ioan 
                             SC CONTALL SRL - administrator expert contabil Tuica Ileana Ramona 
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                             SC DILIGENT ACCOUNTING  SRL – administrator expert contabil Grigorescu 
Răzvan.  

 
În încheierea manifestărilor, conducerea filialei CECCAR Braşov a adresat mulţumiri tutuor 

celor prezenţi, urându-le “La mulţi ani!” şi 
mult succes în activităţile profesionale pe 
care le desfăşoară, invitând, totodată, 
participanţii la un program de socializare, 
moment propice pentru schimb de opinii 
între membrii filialei şi reprezentanţii 
instituţiilor care au participat la eveniment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Întâlnire lunară de lucru cu administratorii cabinetelor privind pregătirea documentaţiei 
cabinetului pentru realizarea auditului de calitate 

 
În data de 30 septembrie 2015 Filiala C.E.C.C.A.R. Braşov a organizat, în sala de curs a filialei 

“Emanuel Ioan Nechifor”, întâlnirea lunară cu administratorii cabinetelor privind pregătirea 
documentaţiei cabinetului pentru realizarea auditului de calitate.  

Moderatorii întâlnirii au fost doamna Balaban Anca Mihaela, auditor de calitate în cadrul filialei 
C.E.C.C.A.R. Braşov şi doamna director executiv Cornelia Deleanu. Întâlnirea s-a adresat cu 
prioritate administratorilor cabinetelor programate la auditul de calitate în trimestrul IV 2015. 
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Au fost abordate subiecte legate de 
prevederile regulamentului privind auditul de 
calitate în domeniul serviciilor contabile, 
documentele care trebuie să existe la cabinet şi 
vor fi prezentate auditorului de calitate pentru 
verificare, analiză şi apreciere; au fost 
prezentate membrilor obiectivele auditului de 
calitate, etapele desfăşurării auditului de calitate 
(pregătirea, efectuarea, evaluarea rezultatelor şi 
stabilirea clasei de calitate). A fost explicată 

membrilor modalitatea de completare a 
Chestionarului pregătitor al auditului de 
calitate, au fost enumerate şi explicate - ca 
formă şi conţinut - documentele de prezentat 
de către cabinet auditorului, cu exemplificare 
pentru fiecare misiune. Participanţii au adresat 
întrebări la care au primit răspunsuri, precizări 
şi clarificări. Membrii s-au arătat multumiţi de 
informaţiile teoretice şi practice primite şi şi-au 
exprimat dorinţa ca filiala să organizeze cu 
regularitate astfel de întâlniri.  

 
 

 

FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 
 

Filiala CECCAR București, activă la început de toamnă 
 

Filiala CECCAR București a marcat luna septembrie prin evenimente ce completează bogata 
agendă în care se înscriu, rând pe rând, acțiuni organizate și desfășurate în interesul membrilor, cu 
scopul de a susține continuu profesia contabilă și de a oferi sprijin profesioniștilor ce o practică, în 
activitatea de zi cu zi. Fără doar și poate putem afirma că se distinge ca fiind cel mai important 
eveniment nu doar al lunii septembrie, ci al întregului an în desfășurare cea de-a XI-a ediție a Zilei 
Naționale a Contabilului Român, eveniment ce a avut loc, la nivel național, la data de 21 septembrie 
și pe care Filiala București l-a sărbătorit cu fast și cu o deosebită atenție acordată fiecărui detaliu. Iar 
pentru acest fapt stau mărturie chiar declarațiile membrilor prin care și-au manifestat mulțumirea și 
aprecierea vizavi de organizarea și desfășurarea manifestărilor marcate la data mai sus menționată. 

 De asemenea, pe parcursul lunii septembrie s-a acordat o deosebită atenție suportului 
oferit membrilor în desfășurarea activității prin oferirea informațiilor solicitate, necesare desfășurării 
activității în condiții optime.  
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Activități întreprinse de Filiala București pe linia înscrierii și autorizării persoanelor 
juridice 

 
Procesul de avizare a persoanelor juridice, înscrierea acestora în CECCAR, precum și 

defășurarea activităților specifice profesiei contabile pe linia societăților comerciale este reglementată 
de Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a 
contabililor autorizați, republicată, Regulamentul de Organizare și Funcționare a CECCAR, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și de Normele deontologice referitoare la membrii 
Corpului – persoane juridice, aprobate prin Hotărârea nr. 03/51 din 23 martie 2003 a Conferinței 
Naționale a CECCAR, cu modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește activitatea de înscriere în CECCAR a 
societăților de expertiză contabilă și de contabilitate, în luna 
septembrie 2015 Filiala CECCAR București a acordat o deosebită 
atenție asupra înscrierii în Corp a tuturor societăților care au 
solicitat în anul curent eliberarea avizului de către filială, necesar 
înscrierii acestora la Oficiul Național al Registrului Comerțului. 
Astfel, în luna septembrie s-a reușit înscrierea unui număr de 24 
societăți în Tabloul CECCAR, înregistrând o creștere semnificativă 
față de luna anterioară cu 16 unități.  

De asemenea, în luna septembrie 2015 filiala CECCAR București s-a preocupat de 
permanenta informare a membrilor în ceea ce privește: 

  ♦ Acordarea de asistență celor interesați cu privire la 
obținerea avizului necesar înscrierii societăților de expertiză 
contabilă și de contabilitate la ONRC; 

  ♦ Consiliere pe linia întocmirii dosarului de înscriere în 
CECCAR a noilor societăți; 

  ♦ Oferirea de informații cu privire la reluarea activității 
în cazul unor societăți radiate; 

  ♦ Mediatizarea facilităților acordate societăților nou-
înscrise în Tablou, potrivit Măsurilor pentru stimularea exercitării 
profesiei în societățile de expertiză contabilă sau de contabilitate, 
aprobate de Conferința Națională a CECCAR în data de 

23.03.2012; 
  ♦ Comunicarea permanentă cu reprezentanții societăților de expertiză contabilă și de 

contabilitate existente în evidența filialei, în ceea ce privește cuantumul cotizațiilor profesionale, 
precum și documentele necesare obținerii avizului anual 
de exercitare a profesiei. 

Cu referire la exercitarea legală a profesiei 
contabile din raza teritorială, menționăm că Filiala 
CECCAR București veghează permanent la bunul mers 
al activităților prestate de către membrii săi, persoane 
fizice și juridice, acordând totodată sprijin acestora prin 
întâlnirile/seminariile gratuite organizate periodic. 
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Activitățile desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 
Continuă 

 
CECCAR promovează importanța îmbunătățirii permanente a competențelor și angajamentul 

pentru o învățare pe tot parcursul vieții active în profesie pentru toți profesioniștii contabili. Procesul 
învățării pe viață începe devreme și continuă cu programul educațional care asigură calificarea ca 
profesionist contabil în cadrul CECCAR și cu programele de dezvoltare profesională pe întreg 
parcursul carierei sale. 

Astfel, ținând cont de aspectele mai sus menționate și de nevoia profesioniștilor contabili de a 
fi la curent cu noutățile din domeniu, în luna septembrie 2015 CECCAR Filiala Bucureşti a venit în 
întâmpinarea membrilor cu programe de dezvoltare a cunoştinţelor profesionale prin intermediul 
Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, organizând în perioada 02.09.2015 – 

03.09.2015, cursul ”Înțelegerea și 
aplicarea Standardelor 
Internaționale de Raportare 
Financiară (IFRS)”, în amfiteatrul 
”Prof. univ. dr. Marin Toma” fiind 
prezenți 80 de membri care au 
beneficiat de experienţa şi 
profesionalismul președintelui 
filialei, lect. univ. dr. Caloian 
Florentin.  

Acest curs a fost foarte util 
pentru membri, ajutându-i să 
clarifice eventualele nelămuriri în 
domeniu. Aceștia au apreciat 
informaţiile primite în cadrul 
cursului, dar şi modul interactiv în 
care s-a desfăşurat acesta, având 
libertatea de a-şi exprima opiniile 

şi de a solicita clarificări asupra unor probleme pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi.  
Toţi profesioniştii contabili, indiferent de serviciile profesionale în care acționează, au obligația 

de a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională la un nivel ridicat, de aceea, prin activitățile 
întreprinse în acest sens CECCAR facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la oportunităţile 
şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue. 

 
Examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil/contabil autorizat 
 
Luna septembrie a fost marcată de o intensă activitate privind desfăşurarea înscrierilor în 

vederea susţinerii examenului de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil 
autorizat, organizat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în zilele de 
18-25 octombrie 2015. În cadrul Filialei Bucureşti au depus dosarul un număr de 229 candidaţi, cu 
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următoarea structură: 194 categoria expert contabil, 25 contabil autorizat şi 10 categoria expert 
contabil - membri contabili autorizaţi care au finalizat studiile superioare. 

De asemenea, în luna septembrie a început Cursul de pregătire a examenului de Acces, curs 
ce s-a desfăşurat pe parcursul a 76 de ore. Având în vedere interesul candidaţilor pentru acest curs, 
la Filiala Bucureşti s-au înscris un număr de 76 candidaţi categoria expert contabil şi 9 pentru categoria 
contabil autorizat. Cursanții au beneficiat de pregătirea lectorilor abilitaţi de Corp, cu o deosebită 
pregătire profesională şi universitară, precum: 

• Director General al C.E.C.C.A.R., Ec. Daniela Vulcan-Văduva – doctrină şi deontologie 
• Prof. univ. dr. Necşulescu Ecaterina - evaluare economică; 
• Prof. univ. dr. Ene Charlotte – drept; 
• Prof. univ. dr. Ştefănescu Aurelia – audit; 
• Lector univ. dr. Caloian Florentin – contabilitate şi fiscalitate; 
• Prof. univ. dr. Jianu Iulia – contabilitate; 
• Lect. univ. dr. Dobre Florin- fiscalitate; 
• Director Direcția expertize contabile C.E.C.C.A.R., Dimitriu Violeta - expertiză contabilă. 
 
 
Filiala CECCAR București a sărbătorit cea de-a XI-a ediție a Zilei Naționale a 

Contabilului Român. Forumul Național al PMM – ediția a VI-a 
 
Așa cum am amintit și în deschiderea materialului, CECCAR a marcat anul acesta, la data de 

21 septembrie, cea de-a XI-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român. Desfășurat sub egida 
temei Profesia de expert contabil și contabil autorizat – o carieră de succes, evenimentul s-a 
desfășurat la nivel național în toate filialele teritoriale, reprezentând o sărbătoare a vieții contabile din 
România.  

Data de 21 septembrie a fost declarată Ziua Națională a Contabilului Român în anul 2004, prin 
Hotărârea Conferinței Naționale a C.E.C.C.A.R., prima ediție având loc în data de 21 septembrie 2005.  

Zi a echinocțiului dintre vară și 
toamnă, când ziua este egală cu noaptea 
și constituind începutul zodiei Balanță 
(simbol al contabilității), data de 21 
septembrie, aleasă ca Zi Națională a 
Contabilului Român, reflectă cel mai bine 
profesia contabilă - păstrează echilibrul, 
calculează, gestionează.  

Evenimentul a avut ca scop 
promovarea imaginii, intereselor și rolului 
contabilului într-o economie de piață 
concurențială, în care contabilul joacă un 
rol esențial. 

Filiala CECCAR București a 
sărbătorit într-o atmosferă distinsă, 
Teatrul de pe Lipscani găzduind 
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profesioniști contabili, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor cu care CECCAR poartă un 
permanent dialog. 

Manifestările au fost deschise de președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian, care a 
transmis celor prezenți mesajul directorului 
general al Corpului, ec. Daniela Vulcan-
Văduva, fără de care organizarea 
evenimentelor nu ar fi fost posibilă. Domnia sa 
a transmis un călduros ”La mulți ani!” tuturor 
profesioniștilor contabili din România cu 
ocazia celei de-a XI-a ediții a Zilei Naționale a 
Contabilului Român, sincere felicitări pentru 
activitatea desfășurată și împliniri atât pe plan 
profesional, cât și personal. 

Cu această ocazie, președintele 
CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova 
a dat citire mesajului Consiliului Superior. De 
asemenea, domnia sa a făcut referire la 
realizările profesiei contabile și ale 
organismului profesional de pe parcursul 
acestui an, cât și la facilitățile financiare oferite 
membrilor la plata cotizației la termenul stabilit. 
Președintele CECCAR a prezentat, în cadrul 
alocuțiunii, informații cu privire la crearea 

Centrului de excelență în business și economie, ”un centru care reorganizează activitatea de formare 
și va permite Corpului să se dezvolte și mai bine și să devină un jucător important în piața de formare 
continuă – nu numai cea care vizează expertul contabil, ci contabilul, în general”. 

În cadrul evenimentului organizat la București au luat loc, în prezidiu, reprezentanți ai 
Ministerului Justiției, Ministerului de Finanțe, ANAF, care au transmis mesaje cu această deosebită 
ocazie. De asemenea, au ținut să transmită mesaje de felicitări senatori și deputați care nu au putut 
lua parte la manifestări. Președintele Camerei Auditorilor Financiari din România, lect. univ. dr. Gabriel 
Radu a luat cuvântul felicitând toată comunitatea profesioniștilor contabili, precizând că ”împreună, în 
profesie, ne dorim să facem mult mai mult decât a fost făcut până în prezent. Cu siguranță știm că 
profesionistul contabil are un rol foarte important în mediul economic. Vă doresc la mulți ani și cât mai 
multe realizări în următorul an!”. Narcis Cătălin Beciu, secretarul de stat în cadrul Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului a ținut să recunoască importanța profesioniștilor contabili 
pentru activitatea antreprenorială din România, pentru business-ul românesc și i-a felicitat, de 
asemenea, pe aceștia. 
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Reprezentantul IFA România, asist. univ. dr. Florin Dobre a dat citire mesajului adresat de 
Leonardo Badea – vicepreședintele AGER și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital din Senatul României care, pe lângă felicitările transmise, a mai menționat: 
”Sunt convins că prin tot ceea ce faceți dumneavoastră reprezentați un factor de progres în cadrul 
societății românești. (...) Contabilitatea este un domeniu captabil și dinamic, care stă la baza 

succesului unei afaceri și care reprezintă 
piatra de temelie a necesității de 
reglementare în economia globală”. 

Andrei Badiu reprezentant al Clubului 
Tinerilor Experți Contabili din România și 
Larisa Vlăsceanu, din partea Fundației 
Măreție și Talent, au transmis felicitări și 
gânduri bune tuturor contabililor din România.  

Directorul executiv al filialei, ec. Elena 
Boban a transmis la rândul său mesajul și 
gândurile bune ale directorului general al 
Corpului membrilor prezenți la eveniment, cât 
și propriile felicitări și un călduros ”La mulți 
ani!” întregii comunități. Domnia sa a acordat, 
în semn de recunoștință, un număr de 50 de 
diplome membrilor care au dat dovadă de 
implicare în activitatea filialei. De asemenea, 
au fost înmânate invitaților plachete care să 
marcheze cele două evenimente, iar 

directorului general al CECCAR i s-a acordat, cu ocazia celei de-a XI-a ediții a Zilei Naționale a 
Contabilului Român, un trofeu special. 

În strânsă legătură cu tema evenimentului, Profesia de expert contabil și contabil autorizat – o 
carieră de succes, au susținut prezentări președintele filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian, și expert 
contabil Alexandru Paru, director economic al societății Arexim Audit SRL. 

În cadrul Topului local al celor mai bune societăți membre CECCAR, conducerea Filialei 
București a înmânat premiile societăților care au obținut cele mai bune rezultate pe parcursul anului 
anterior. 

   
 
Forumul Național al PMM – ediția a VI-a 
 
În contextul preocupărilor Comisiei Europene de a recunoaşte rolul central al IMM-urilor în 

economia UE, al impactului şi imprevizibilităţii modificărilor legislative asupra IMM-urilor, precum şi în 
contextul obiectivelor stategice ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
(CECCAR) privind problemele cu care se confruntă Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM), CECCAR a 
organizat, în continuarea evenimentului mai sus menționat, cea de-a VI-a ediţie a Forumului Naţional 
al PMM, cu tema “ PMM – factor activ in cadrul Stategiei Europa 2020”. 
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Președintele Comitetului PMM al 
CECCAR, Ecaterina Necșulescu a luat 
cuvântul în deschidere, urmând 
prezentare lucrărilor în cadrul a două 
paneluri. PMM – Factor activ în cadrul 
Strategiei Europa 2020 a fost tema 
prezentată de Anca Bogorin, 
vicepreședinte CECCAR și Oana 
Nicorescu, membru al Consiliului 
superior al CECCAR. În cel de-al doilea 
panel, Mariana Bunea, vicepreședinte 
CECCAR și Florentin Caloian, 
președinte al Filialei București au 
prezentat Provocări și perspective ale 
Practicilor Mici și Mijlocii în mediul de afaceri din România. 

Președintele Comitetului PMM al CECCAR, Ecaterina Necșulescu a declarat: ”Evenimentul la 
care participăm astăzi se bucură de un prestigiu deosebit, datorat  atât   edițiilor anterioare, a  invitaților 

la cel mai înalt nivel, cât și tematicilor din 
domeniul economic și financiar propuse 
pentru dezbatere. Tema forumului nostru 
este legată de Strategia Europa 2020. 
Această strategie arată modul în care 
Europa are capacitatea de a oferi o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, pentru a găsi calea de a crea 
noi locuri de muncă și pentru a oferi un 
sentiment de stabilitate pentru societățile 
noastre. Europa trebuie să se întoarcă pe 
drumul cel bun, trebuie să rămână pe 
drumul cel bun. Acesta este scopul 
Strategiei Europa 2020. Este vorba despre 

mai multe locuri de muncă și o viață mai bună”. 
Prezentările vorbitorilor mai sus menționați au captat atenția publicului, în continuarea acestora 

fiind înmânate de către președintele Comitetului PMM al CECCAR, Ecaterina Necșulescu, premiile 
societăților ale căror merite au fost recunoscute în cadrul Topului Național al celor mai bune societăți 
membre CECCAR. 
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 În încheierea celor două 
evenimente ce s-au desfășurat în 
data de 21 septembrie a.c., Ziua 
Națională a Contabilului Român și 
Forumul Național al PMM, cei 
prezenți în sala Teatrului de pe 
Lipscani s-au bucurat de 
vizionarea piesei de teatru ”Mă 
mut la mama”, în regia lui Gelu 
Colgeac, cu o distribuție de 
excepție: Adriana Trandafir, 
Andreas Petrescu, Gabriel Fătu. 

 

 

FILIALA CECCAR BUZĂU 

 
„Ziua Naţională a Contabilului Român” 

21 septembrie 2015- C.E.C.C.A.R. Filiala Buzău 
 

La filiala C.E.C.C.A.R. Buzău 
manifestările prilejuite de aniversarea Zilei 
Naţionale a Contabilului Român au fost 
găzduite de Sala de conferinţe a Hotelului 
Pietroasa din Buzău. 

De organizarea evenimentului s-au 
preocupat d-l Vasile Jureschi, preşedintele 
filialei, d-na Adina Mărgineanu, director 
executiv filială, d-ra Irina Mirică - şef birou 
evidenţă Tablou, d-na Emilia Popa, şef birou 
administrativ şi d-na Chirtoc-Frăţilă Emilia 
Mihaela - şef birou stagiu şi dezvoltare 
profesională.  
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Manifestările organizate la nivelul filialei Buzău s-au bucurat de un larg auditoriu din care au 
făcut parte reprezentanţi ai instituţiilor statului – Prefectura Buzău, Tribunalul Buzău, Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Buzău, Judecătoria Buzău, Primăria Municipiului Buzău, AJFP Buzău, reprezentanţi 
ai mediului de afaceri din judeţ şi ai mass-media, directori economici, contabili şefi şi nu în ultimul 
rând, membrii filialei noastre. 
 Din alocuțiunile oficialităţilor s-a evidenţiat încă o dată buna colaborare a acestora cu filiala 
CECCAR Buzău, calitatea superioară a lucrărilor efectuate de experţii contabili, consideraţia pe care 

o acordă profesiei şi organismului 
profesional.  

Programul manifestărilor prilejuite 
cu ocazia sărbătoririi „Zilei Naţionale a 
Contabilului Român” a prevăzut şi o 
prezentare profesională având tema 
„Profesia de expert contabil şi contabil 
autorizat - o carieră de succes”,  temă 
susţinută de d-na Maria Ivănescu, expert 
contabil, vicepreşedinte al Consilului 
filialei Buzău; 

Ca în fiecare an, filiala Buzău a 
Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România şi-a omagiat profesioniştii care au adus onoare şi au promovat de-
a lungul timpului imaginea profesiei contabile, acordând un număr de 15 diplome de merit 
confecţionate special pentru 
acest eveniment.  
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Topul local al 
celor mai bune 
societăţi membre 
C.E.C.C.A.R. a fost 
prezentat de către 
directorul filialei, d-na 
Adina Mărgineanu 
care, în scurta 
prezentare a acestui 
eveniment, a reamintit 
celor prezenţi că 
scopul organizării 
acestui top îl constituie 
stimularea activităţii 

societăţilor membre CECCAR, dar totodată vine şi ca o recunoaştere a îndeplinirii corecte a condiţiilor 
de exercitare a profesiei contabile şi a reglementărilor interne ale CECCAR, şi apoi s-au prezentat 
criteriile în funcţie de care s-a realizat acest top.  

Anul acesta, filiala Buzău a premiat, prin acordarea de diplome şi trofee, patru societăţi de 
expertiză contabilă membre ale filialei astfel: 

Premiul special al anului 2015 - Locul I 
 SC Nova Cont Expert SRL - administratori Venera Cojocaru, expert contabil şi Mariana 

Şuteu, expert contabil 
Firme de top ale anului 2015 - Locul II 

 SC 
Contaudit SRL - 

administrator 
Florina Ioan, expert 
contabil 

Topul 
firmelor membre 
CECCAR - Locul III 
 SC Expert 
Financiar SRL - 
administrator Maria 
Ivănescu 
 SC Master 
Contexpert SRL - 

administratori 
Marin Chiriac, 
expert contabil, 
Constantin Daniel 

Stan, expert contabil şi Florin Cristian Sin, expert contabil.  
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Acest eveniment a stârnit emoţii celor premiaţi şi a trezit mult interes pentru criteriile de realizare 
a acestui top din partea celor care nu au fost nominalizaţi. 

Asupra modului de organizare şi desfăşurare a evenimentului  
s-au primit aprecieri pozitive, iar organizatorii au fost felicitaţi de către participanţi. 

Mesajul d-lui expert contabil Dinu Lilică transmis cu ocazia acestei zile: 

„Întâlnirea de anul acesta prilejuită de sărbătorirea Zilei contabilului din România s-a desfășurat 
într-o locație considerată a fi pe placul tuturor participanților. La aceasta s-a adăugat prezența 
reprezentanților de top din cadrul instituțiilor descentralizate ale statului din județul Buzău, fapt ce vine 
să confirme colaborarea deosebit de fructuoasă a acestora cu Filiala CECCAR Buzău.  

Materialele prezentate, maniera profesionistă de prezentare a acestora, asigurarea condițiilor 
tehnice de desfășurare a întregii manifestări reflectă preocuparea conducerii executive pentru 
respectarea «blazonului» profesiei contabile în județul nostru și, de ce nu, în întreaga țară.  

O astfel de întâlnire aniversară ne-a creat posibilitatea reîntâlnirii emoționante și plăcute cu 
membri ai filialei CECCAR Buzău ajunși la venerabile vârste, prilej cu care am rememorat momente 
plăcute din activitatea profesională și chiar personal, unii dintre noi fiind, de-a lungul timpului, colegi 
la locurile noastre de muncă. 

Felicit și cu ocazia acestor rânduri conducerea executivă a filialei CECCAR Buzău – pe 
președintele acesteia care s-a aflat în această postură pentru ultima dată în acest an – pentru foarte 
buna organizare a evenimentului și pe colegii mei prezenți pentru rezultatele obținute în anul care a 
trecut și sper cu toată puterea mea să ne vedem sănătoși și în anul 2016. 

Buzău, 22 septembrie 2015.” 

 

FILIALA CECCAR CĂLĂRAȘI 
 

În perioada 12 – 20 septembrie a.c. a avut loc la sediul filialei C.E.C.C.A.R., din strada Victor 
Babeş nr. 2, cursul: „Accesare Fonduri Europene”, cu tema „Contabilitatea fondurilor externe 
nerambursabile post aderare. Demararea procedurilor de achiziţii publice. Controlul şi auditul 
cheltuielilor effectuate din fonduri externe nerambursabile” cu lectorul autorizat de C.E.C.C.A.R.  -  
doamna Gaidamut Nicoleta. La curs au participat un număr de 20 membri. Luna septembrie a 
continuat la C.E.C.C.A.R. Călăraşi cu manifestările din 21 septembrie 2015, organizate de „Ziua 
Naţională a Contabilului Român” şi Topul celor mai bune societăţi membre C.E.C.C.A.R., care au avut 
loc în sala „Demitrie Jarcu” din sediul filialei. Organizatorii s-au ocupat de pregătirea manifestărilor, a 
insignelor, a materialelor şi a prezentărilor în Powerpoint, de personalizarea sălii pentru acest 
eveniment cu bannere C.E.C.C.A.R. cu inscripţia “Ziua Naţională a Contabilului Român”, roll-up-uri, 
precum şi decorarea cu aranjamente florale. La intrarea în sediu a fost amenajat standul de carte 
pentru prezentarea publicaţiilor Editurii C.E.C.C.A.R. Domnul Nicolescu Cornel, expert contabil – 
preşedintele Consiliului filialei a deschis oficial manifestările, dând citire mesajului Consiliului Superior 
al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Invitaţii care au onorat cu 
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prezenţa manifestările prilejuite cu 
ocazia acestui eveniment au fost:  
domnul Iacob George – Prefectul 
Judeţului Călăraşi, domnul Palade 
Gabriel Gigi – din partea Primăriei 
Municipiului Călăraşi, director 
executiv Direcţia Impozite şi Taxe 
Locale, domnul Dumitrescu Ioan - 
din partea Camerei de Conturi 
Călăraşi, domnul Drăgan Marian – 
Preşedintele Camerei de Comerţ, 
Industrie și Agricultură a Judeţului 
Călăraşi, din cadrul Tribunalului 
Călăraşi – dl. Stan Eugen – 
asistent judiciar, din partea 
Inspectoratului Şcolar Călăraşi – dna Caraion Steluţa – Inspector Școlar General Adjunct şi formator 
C.E.C.C.A.R., un număr de 30 elevi de la Colegiul Economic Călăraşi, însoţiţi de doamna profesoară 
Paţurcă Roxana, iar din partea presei locale a participat reprezentantul ziarului “Observator de 
Călăraşi”. De asemenea, la eveniment au luat parte un număr 65 membri ai filialei. 

În data de 27 septembrie a.c. a avut loc pregătirea tehnică şi deontologică a stagiarilor din 
cadrul filialei CECCAR Călăraşi, lectori formatori fiind Necşulescu Ecaterina şi Coman George. La 
pregătire au participat toţi cei 60 de stagiari înscrişi. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 
 
1. ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  
 

În data de 8 septembrie 2015 
în sala de şedinţă a filialei a avut loc 
întâlnirea lunară cu membrii, cu 
ocazia căreia au fost prelucrate 16 
acte legislative apărute în perioada 
08 august 2015 – 7 septembrie 
2015.   

Un interes deosebit s-a 
acordat – OpANAF nr. 1966/2015, 
pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului formularului (088) 
“Declaraţie pe propria răspundere 
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pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni 
din sfera TVA”. 

În cadrul acestei întâlniri au mai fost prezentate şi dezbătute comunicatele de presă ANAF 
apărute în perioada august - septembrie 2015. 

În final, domnul preşedinte a prezentat o serie de răspunsuri şi soluţii de interes general la 
cazuri şi problemele practice ridicate de membrii filialei pe parcursul ultimei luni. 

 
 
 
 
2. ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN – 21 SEPTEMBRIE 2015 
 

Ziua Naţională a Contabilului Român din 21 septembrie 2015 a fost organizată la sediul Filialei 
Covasna în Sala de şedinţă „Berde Áron”, cu începere de la ora 15.00. 

Conform invitaţiei postate pe site-ul filialei la aceste manifestări au participat un nr. de 71 
membri şi un număr de 10 invitaţi.  

În sala în care au fost organizate evenimentele au fost arborate bannerele CECCAR, iar până 
la începerea evenimentelor a fost asigurat un fundal muzical adecvat aniversării, iar secretariatul 
pentru înregistrarea participanţilor a fost asigurat de către auditorul de calitate al filialei în persoana d-
ei Urbanovici Ibolya. 

Deschiderea oficială a 
manifestărilor s-a realizat de către 
preşedintele filialei dl Bögözi Levente 
István cu salutul celor prezenţi, după 
care a dat citire mesajului Consiliului 
Superior. Au urmat mesajele 
oficialităţilor locale în persoana d-nei 
Balmuş Liliana – inspector şef adjunct 
ITM, d-l Turturică Felix - Şef adjunct 
administraţie inspecţie fiscală, d-na Peli 
Kamilla - şef birou expertize pe lângă 
Tribunalul Covasna, respectiv d-l 
Karácsony Zsolt – preşedinte Junior 
Business Club. 

În continuare a urmat 
prezentarea profesională Profesia de 

expert contabil si contabil autorizat – o carieră de succes!  
În acest an, având în vedere tema dezbătută cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român, 

am propus să ne amintim de acei profesionişti care au fost apreciaţi de profesia contabilă, care în 
activitatea lor s-au dedicat profesiei şi au crescut generaţii de profesionişti. 

Făcând un inventar cu economiştii din judeţ al căror profesionalism şi caracter de om au fost 
un exemplu, am constatat că mulţi nu mai sunt printre noi, iar cei care sunt în viaţă mulţi au probleme 
de sănătate. 
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Invitaţiile au au fost primite cu bucurie, dar s-a constatat din răspunsurile acestora regretul că 
nu pot participa din motive de sănătate. 

Totuşi, patru persoane au răspuns invitaţiei, fiind prezenţi printre noi în această zi de 
sărbătoare, au fost emoţionaţi iar „elevii” lor şi colegii care i-au cunoscut îndeaproape au povestit 
întâmplări deosebite şi hazlii prin care au elogiat şi au mulţumit pentru contribuţia lor în dezvoltarea 
profesiei. 

Colegii din sală au fost şi ei plăcut impresionaţi, apreciind acest gest din partea organizatorilor. 
În sală s-a simțit un climat încărcat cu emoţii şi bucurie. Am perceput în aceste momente că suntem 
colegi, suntem uniţi, aparţinem unei bresle care nu-şi uită predecesorii.  

Astfel s-au acordat 4 diplome de merit foştilor profesionişti contabili având vârstă apreciabilă, 
în jur de 80 de ani, şi care ne-au onorat cu prezenţa:     

- Boda Sándor 
- Keresztes László 
- Elekes Károly 
- Laszló Iuliu. 

 După o scurtă pauză s-a trecut la un alt eveniment organizat cu prilejul Zilei Naţionale a 
Contabilului Român – Topul local al celor mai bune societăţi membre CECCAR – (clasament stabilit 
după cifra de afaceri realizată în anul 2014).    

 
- Locul I. SC FINE ACCOUNTING 

SOLUTIONS SRL SRL – 
administrator Olaru Oliviu Emil 

- Locul II. SC CONT-EXP 
SERVICE SRL – administratori 
Debreczeni János, Debreczeni 
László 

- Locul III.  SC EXIMCONT SRL- 
administrator Szabo Albert  

     SC A&C ASSOCIATED 
SRL – administrator Mocanu 
Marius 

 
 

  
3. CURS AUDIT ŞI CERTIFICARE 
 

Pe parcursul lunii septembrie, 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,  filiala Covasna a 
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organizat cursul cu tema ”Audit și certificare”, susţinut de lect. univ. dr. Caloian Florentin, în perioada 
26.09.2015 - 27.09.2015. La acest curs au participat experţii contabili, precum şi stagiarii filialei. Cursul 
a venit în sprijinul membrilor prin exemplificarea diferitelor speţe de actualitate întâlnite în practică. 
Interactivitatea cursului a facilitat asimilarea cunoştinţelor în domeniul auditului.  
  
 
 

FILIALA CECCAR GORJ 

 
,,Ziua Naţională a Contabilului Român, 

prilej de sărbătoare pentru profesioniştii gorjeni” 
 

,,Profesia de expert contabil şi contabil autorizat – o carieră de succes!” 
 
Data de 21 septembrie a reprezentat şi anul acesta moment de sărbătoare pentru contabilii din 

toată ţara, care sub patronajul filialelor C.E.C.C.A.R. au aniversat ”Ziua Naţională a Contabilului 
Român”. Profesionişti contabili, specialişti, operatori 
economici, investitori şi utilizatori ai informaţiei 
contabile din județ s-au adunat pentru a participa la 
manifestările organizate la sediul Filialei 
C.E.C.C.A.R. Gorj, în sala de curs ”Prof. univ. dr. 
Marin Toma”. 

Întâlnirea a fost deschisă de preşedintele 
filialei dna. Somnea Maria Mariana, manifestările 
desfășurându-se conform programului stabilit.  

La eveniment au participat profesionişti 
contabili din judeţ angajaţi în diverse ramuri ale 
economiei, membrii filialei C.E.C.C.A.R. alături de 
reprezentanţi de seamă ai instituţiilor statului din 

judeţ (Tribunal, A.J.F.P., I.T.M., Prefectură, 
Primărie, I.P.J.). Cu toţii au ţinut discursuri de 
apreciere a bunei colaborări cu profesioniştii 
cifrelor şi au ţinut să le ureze ”La mulţi ani!” 
tuturor contabililor din judeţ.  

Au fost rostite impresii pline de 
încărcătură emoţională pentru cel care şi-a 
adus cea mai importantă contribuţie la ceea ce 
este CECCAR astăzi – domnul Preşedinte prof. 
univ. dr. Marin Toma, simbolul efortului pentru 
profesia contabilă. Mediul economic a subliniat 
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necesitatea oamenilor de calitate, de excelenţă, de înalt profesionalism în domeniu, noţiunea de a fi 
expert contabil sau contabil autorizat nu 
presupune să ai o meserie, ci o profesiune, 
o activitate deosebit de complexă în a cărei 
exercitare s-au cerut întotdeauna multiple 
cunoştinţe şi calităţi, cele de ordin moral 
considerate de fiecare dată ca fiind de o 
importanţă majoră.      

Pe parcursul manifestărilor a fost 
prezentată tema profesională ,,Profesia de 
expert contabil şi contabil autorizat – o 
carieră de succes!” – fiind prezentată de 
domnul  Nicolcea Ion. Acest moment a 
constituit un excelent prilej pentru analiza 
stadiului dezvoltării profesiei, pentru o mai 
bună înţelegere a modului de organizare şi 
exercitare a profesiei libere de expert contabil şi de contabil autorizat, a locului şi rolului acestor 
profesii în spaţiul socio-economic al ţării noastre, a locului şi rolului Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România în cadrul 
societăţii civile, în cadrul instituţional, creat în 
ţara noastră în etapa de tranziţie către 
economia de piaţă. 

Directorul executiv al filialei, doamna 
Bondoc Anuţa a subliniat importanţa acestui 
eveniment şi a precizat că experții contabili 
trebuie să menţină un nivel ridicat de 
competitivitate, integritate şi 
responsabilitate. Contabilii sunt consilieri de 
încredere în afaceri şi vor continua să joace 
acest rol. Întreprinderile au nevoie să fie 
consiliate, să fie asistate, ceea ce implică 

deţinerea unor competenţe diverse, complementare. Prin 
urmare, profesia contabilă evoluează, oferind o paletă 
diversificată de servicii. Imaginea profesionistului contabil 
este a unei persoane cu multă grijă, multă responsabilitate, 
iar viitorul în ceea ce priveşte activitatea profesionistului 
contabil este în dezvoltare.  
           Profesionistul contabil ajută companiile să treacă de la 
etapa în care se află astăzi la etapa în care trebuie să fie 
mâine.  
 Finalul manifestărilor a fost întregit de momentul 
emoţionant ocazionat de acordarea de diplome unor membri 
ai filialei şi de prezentarea ”Topului local al celor mai bune 
societăţi membre C.E.C.C.A.R”.  
 Reprezentanţii acestora au mulţumit filialei pentru 
premii şi pentru sprijinirea în activitatea pe care o desfăşoară, 
concluzionând că, prin eforturile depuse de C.E.C.C.A.R. 
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pentru dezvoltarea profesională, 
pentru promovarea calităţii 
activităţilor desfăşurate de contabili, 
transparenţa şi etica profesională, 
se pun bazele unui concept 
fundamental şi anume câştigarea 
încrederii publicului în raportările 
financiare. Programul de 
socializare a fost organizat într-un 
cadru elegant şi primitor, 
profesioniştii contabili având ocazia 
să-şi împărtăşească impresiile de 
după eveniment şi să conceapă 
eventuale planuri de asocieri, 
afaceri sau parteneriate de viitor. 
             Organizarea acestui 
eveniment a promovat încă o dată 

valorile şi modelele profesionale, rolul profesiei în construcţia unei societăţi sănătoase, dialogul 
interprofesional şi bunele practici, adresându-se tuturor celor care pot contribui la calitatea spaţiului 
economic, colegi, colaboratori din structurile teritoriale, oficialităţi din judeţ, exponenţi ai unor 
organizaţii şi asociaţii cu care colaborăm.  
 
 

FILIALA CECCAR HARGHITA 

 
În fiecare an, la 21 septembrie, sub patronajul CECCAR se sărbătoreşte Ziua Naţoinală a 

Contabilului Român în întreaga ţară prin manifestări cultural – ştiinţifice, întâlniri social – profesionale, 
simpozioane, mese rotunde. 

Manifestările prilejuite de cea de-a XI-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român şi Topul 
local al celor mai bune societăţi membre CECCAR 
au avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Miercurea Ciuc.  

Pentru manifestările prilejuite de sărbătorirea 
„Zilei Naţionale a Contabilului Român”, Comitetul de 
organizare a transmis invitaţii către toţi membrii 
filialei Harghita a C.E.C.C.A.R. şi pentru oficialităţi 
locale, parlamentari şi reprezentanţi ai mediului de 
afaceri din judeţ. 

Au participat 121 de persoane – experţi 
contabili, contabili autorizaţi, stagiari ai filialei, 
specialişti în economie, reprezentanţi ai mediului de 
afaceri, ai instituţiilor locale, reprezentanţi ai presei. 
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Manifestările au fost deschise de d-ul Gencsi Mihaly, preşedintele interimar al filialei, care a 
adresat tuturor participanţilor un mesaj de bun venit. 

A urmat citirea de către preşedintele interimar a Mesajul Consiliului Superior al CECCAR, 
transmis prin grija structurilor de conducere ale Corpului, adresat tuturor profesioniştilor contabili, 
mesaj care a fost urmărit cu mare interes de toţi cei prezenţi în sală. 

Au transmis mesaje: 
- D-ul György Attila – secretar de stat al MFP, care a precizat „Să fii contabil este interesant şi  
provocator”. Contabilitatea este o activitate foarte complexă, dar şi frumoasă. După prezentarea 
agendei pe termen scurt a a ministerului privind modificările care au implicaţii în activitatea contabilă, 
domnia sa a urat mult succes şi ”La mulţi ani” profesioniştilor contabili. 
- Din partea Consiliului Judeţean Harghita d-ul 
director general Bicăjanu Vasile a transmis 
mesajul preşedintelui Borboly Csaba şi d-ul 
Barabas Csaba care a adus aprecieri 
profesioniştilor contabili şi în mod deosebit a 
conducerii filiale CECCAR Harghita pentru relaţia 
model cu instituţia pe care o reprezintă. 
- Din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Harghita d-ul Male Dorin - inspector şef, în 
cuvântul său a subliniat: ”Contabilitatea este ştiinţa 
şi arta stăpânirii afacerilor. Contabilitatea nu are 
hotare. Limitele ei teoretice, ştiinţifice şi practice 
sunt fără sfârşit atât în ceea ce priveşte cuprinderea fenomenelor economice, cât şi a modului în care 
sunt sistematizate, prelucrate şi prezentate, astfel că despre ea niciodată nu poţi să spui că ştii totul”. 

În continuare, Popa Aved Marta Csilla – directorul executiv al filialei a prezentat tema sub egida 
căreia s-a desfăşurat evenimentul: Profesia de expert contabil şi contabil autorizat – cariera de succes. 

A urmat într-un cadru festiv acordarea, de către preşedintele interimar Gencsi Mihaly şi 
directorul executiv Popa Aved Marta Csilla, a 10 Diplome de merit persoanelor nominalizate de 
conducerea filialei. 

În cadrul Topului local al societăţilor membre CECCAR directorul executive, Popa Aved Marta 
Csilla  a făcut o scurtă prezentare al evenimentului, precizând criteriile care stau la baza selecţionării 
celor mai bune firme membre CECCAR, după care împreună cu preşedintele interimar Gencsi Mihaly  
au  înmânat distincţiile şi diplomele în aplauzele participanţilor.  

Din partea celor premiaţi a luat cuvântul: 
-  Puskas Istvan, administrator al SC Allservice Center SRL, care a precizat faptul că este mândru şi 
onorat să se afle pe locul I  pentru al doilea an consecutiv. 
-  Benedek Zsolt Lehel, asociat la SC Impex Rex SRL, adresând mulţumiri şi urând succes tuturor 
colegilor. 

În final, directorul executiv le-a mulţumit tututor celor care au răspuns invitaţiei şi a evidenţiat 
faptul că participarea instituţiilor reprezentative din judeţ constituie o recunoaştere a activităţii filialei 
de promovare a profesiei contabile. 

Participanţii au fost invitaţi la programul de socializare, care a reprezentat un bun prilej de 
cunoaştere şi de comunicare.  
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FILIALA CECCAR HUNEDOARA 

 
Pe lângă întâlnirea lunară 

din prima zi de joi a fiecărei luni, 
concretizată într-un interesant 
schimb de idei, opinii și 
interpretări atât ale ultimelor acte 
normative apărute, cât și legat de 
activitatea zilnică a 
profesioniștilor contabili din filiala 
Hunedoara, luna septembrie a 
fost marcată de două 
evenimente. 

Primul l-a constituit 
organizarea unei dezbateri sub 
motto-ul “Noul cod fiscal pe înțelesul tuturor” ce a avut loc în data de 17 septembrie a.c., în colaborare 
cu Fundația Arena Educației din Hunedoara. Pornită ca o cerință firească de a face înțelese noile 
prevederi ale Codului fiscal - ce va fi aplicat de la 1 ianuarie 2016 - de către mediul de afaceri, de 
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către întreaga populație, dezbaterea s-a concentrat asupra modificărilor privind impozitarea profitului, 
a veniturilor, a dividendelor, impozitul pe clădiri și pe terenuri, taxa pe valoare adăugată, nivelul 
contribuțiilor datorate bugetului de către persoanele fizice. Pentru o interpretare cât mai corectă a 
acestor prevederi au participat la dezbateri și specialiști din cadrul ITM Hunedoara și Primăriei Deva 
– Serviciul impozite și taxe locale. La eveniment au participat atât membrii filialei, cât și antreprenori 
și administratori de societăți comerciale, sala de cursuri a filialei devenind neîncăpătoare.    

 
La 21 septembrie 

Filiala Hunedoara a fost 
gazda manifestărilor dedicate 
Zilei Naționale a Contabilului 
Român - prilej de a evoca 
importanța acestei profesii în 
plan local și național. Sub 
egida “Profesia de expert 
contabil și contabil 
autorizat – o carieră de 
succes”, reuniunea a scos în 
evidență atât poziția 
privilegiată de care 
profesioniștii contabili se 
bucură în societate, cât și 
responsabilitățile ce le revin. 
Ca în fiecare an, cei mai reprezentativi membri ai filialei au fost recompensați cu diplome de merit, iar 
societăților de profil cu cele mai bune rezultate, situate în topul local al societăților de expertiză 
contabilă și contabilitate, li s-au înmânat diplome și trofee.    
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FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
 

În data de 21 septembrie în sala de consiliu a Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea din 
Slobozia filiala Ialomița a organizat manifestările prilejuite de ce-a de XI-a aniversare a Zilei Naționale 
a Contabilului Român.  

 
 
Au participat la 

această acțiune 120 
de persoane, 
conducători ai 
instituțiilor publice 
județene și locale, 
membrii filialei, oameni 
de afaceri, 
reprezentanți ai mass-
media locală.  
      Ne-am dorit și noi 
credem că am reușit 

să facem din sărbătorirea Zilei Naționale a Contabilului Român un eveniment social al comunității 
locale a profesioniștilor, să dăm măsura corectă a respectului pentru colegii noștri profesioniști 
contabili. 
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 În data de 24 septembrie în sala de cursuri a filialei s-a desfășurat întâlnirea de lucru cu tema 
”Modificări legislative în domeniul fiscal și 
contabil și aplicabilitatea lor”, la care 
au participat în calitate de invitați dna. 
Raluca Geanina Bratcovschi - șef birou 
Servicii pentru contribuabili și dna. Liliana 
Jantea – inspector în cadrul 
compartimentului evitarea dublei 
impuneri, reprezentanți ai AJFP Ialomița.  
            Celor 35 de membri care au răspuns 
invitației de a participa la dezbateri le-au fost 
aduse în atenție teme precum: reducerea 
normelor de venit în cazul entităților agricole, 
procedura privind solicitarea regimului de 
declarare derogatoriu în cazul inactivității temporare și  noutăţile legislative. Dezabaterile au fost 
productive și au scos în evidență lacunele pe care legislația le are și din cauza cărora activitate 
profesioniștilor contabili și a agenților economici este îngreunată permanent. 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
În data de 29 septembrie  în sala de 

cursuri a filialei s-a desfășurat acțiunea cu tema 
”De ce medierea în cadrul litigiilor economice?”, 
acțiune la care a participat în calitate de invitat 
dna Ciupercă Aurelia - vicepreședinte 
al  filialei Ialomița a Asociației mediatorilor 
autorizați din România.    
            În cadrul acestui seminar a fost adusă în 
atenția participanților modalitatea prin care 
activitatea de mediere poate fi o activitate prin 
care profesioniștii contabili pot contribui la 
păstrarea plus valorii în cadrul întreprinderilor cu 
care interacționează prin oferirea de oportunități de soluționare a conflictelor mult mai avantajoase, 
mai puțin costisitoare și care implică mai puțin timp pentru ajungerea la un rezultat. Ceea ce s-a 
promovat prin intermediul acestui seminar este posibilitatea ca parteneriatul  mediator - profesionistul 
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contabil să devină o soluție viabilă de 
rezolvare a litigiilor economice, o soluție în 
cadrul căreia colaborarea dintre cei doi 
profesioniști să ofere soluția și calea de 
rezolvare a diferendelor, astfel încât 
oamenii de afaceri să recunoască în noi toți 
un partener de încredere.  

 

 
 
 
 

FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
  

Ședința de lucru a Comisiei de dialog social 

 

La solicitarea reprezentanților Uniunii Teritoriale „Cartel Alfa” Filiala Maramureș, a Sindicatului 
Liber SGA Maramureș și a Sindicatului Liber din Pedologie și Agrochimie, a fost convocată pentru 
data de 16 septembrie ședința Comisiei de dialog social, la care a participat și președintele Filialei 
CECCAR Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin. 

 

Pe ordinea de zi a ședinței au 
fost înscrise și dezbătute o serie de 
probleme cu care se confruntă 
organizațiile sindicale, între care: 

 Informare cu privire la 
drepturile salariale (câștigate 
în instanță) de către Uniunea 
Teritorială „Cartel Alfa” Filiala 
Maramureș; 

 Nealocarea din partea 
A.J.P.I.S. Maramureș a 
sumelor de bani ce reprezintă 
îndemnizațiile; 
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 Prezentarea situației personalului din cadrul caselor de tip familial și a centrelor; 
 Probleme ale angajaților A.N. „Apele Române” și unitățile din subordine; 
 Aplicarea legislației în domeniul pedologiei. 

La lucrările ședinței au participat membrii Comisiei de dialog social, Anton Rohian – Prefect, 
Dumitru Dumuţa – Secretar Consiliul Judeţean Maramureş, reprezentanţi ai instituţiilor locale, ai 
organizaţiilor patronale şi sindicale din Maramureş, reprezentanții Uniunii Teritoriale „Cartel Alfa” 
Filiala Maramureș, reprezentanții Sindicatului Liber SGA Maramureș, reprezentanții Sindicatului Liber 
din Pedologie și Agrochimie și dl. Miclea Ion – Consilier superior din cadrul Instituției prefectului 
Maramureș.  

 

Întâlnire de lucru cu Instituția prefectului Maramureș 

 

În data de 22 septembrie, 
președintele Filialei CECCAR Maramureș 
conf. univ. dr. Cucoșel Constantin s-a întâlnit 
cu dl. Miclea Ion – Consilier superior din 
cadrul Instituției prefectului Maramureș.  

Cu această ocazie a fost transmis 
Tabelul privind propunerile de modificare și 
completare a Ordonanței Guvernului nr. 
65/1994 privind organizarea activității de 
expertiză contabilă și a contabililor autorizați, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, propuneri ce au fost analizate și 
dezbătute la ședința lărgită a Consiliului 
Superior CECCAR cu preşedinţii consiliilor 
filialelor și directorii executivi, din perioada 
11-13 septembrie 2015, pentru susținerea, prin intermediul parlamentarilor din județul Maramureș, în 
aprobarea acestora, și includerea pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de dialog social care va avea 
loc în luna octombrie 2015. 

 

Proiect educaţional „Participarea elevilor CENT la  
Ziua Naţională a Contabilului Român” 

 
 
În data de 9 septembrie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin, împreună cu directorul executiv ec. Dan Ioana au realizat o întâlnire cu d-na Buda Crina 
– Director la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” din Baia Mare, ocazie cu care s-a semnat Proiectul 
educaţional „Participarea elevilor CENT la Ziua Naţională a Contabilului Român” – 21 septembrie 
2015. 

  Proiectul a avut ca obiective: 
 familiarizarea elevilor cu sistemul economiei de piaţă, cu mecanismele asociate  proceselor 

economice desfăşurate în cadrul liberei competiţii a antreprenorilor;   
 stimularea interesului elevilor pentru profesia contabilă; 
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 realizarea unui schimb de experienţă;  
 familiarizarea elevilor cu cerinţele cercetării ştiinţifice. 

 Grupul ţintă al proiectului l-a constituit un număr de 20 de elevi din clasa a XI-a D și a XII-a A 
din cadrul Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” din Baia Mare, coordonaţi de d-na profesoară Nan 
Natalia, care au participat la manifestările prilejuite de cea de-a XI-a ediţie a “Zilei Naţionale a 
Contabilului Român”. 

 

Alte acțiuni desfășurate în luna septembrie 

 
- Organizarea acţiunii de pregătire a stagiarilor pentru semestrul II, respectiv organizarea 
orelor de pregătire tehnică, pregătirea subiectelor practice, a studiilor de caz, a exerciţiilor şi 
problemelor pentru fiecare stagiar. 
- Participarea la ședința lărgită a Consiliului Superior cu preşedinţii consiliilor filialelor și 
directorii executivi, din perioada 11-13 septembrie 2015, organizată la Mamaia. 
- Organizarea examenului de acces pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil 
autorizat din 18 şi 25 octombrie 2015. 
- Pregătirea evenimentelor din 21 septembrie 2015 ocazionate de manifestările prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei Contabilului Român”. 
- Conducerea lucrărilor şedinţei Biroului Permanent al Consiliului Filialei CECCAR Maramureş 
din data de 29.09.2015 la care s-a analizat modul de desfășurare a manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea „Zilei Naționale a Contabilului Român” şi situația candidaților înscriși la 
examenul de acces pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat din data 
de 18 şi 25 octombrie 2015. 

 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
1. În data de 21.09.2015 s-a 
organizat la sediul filialei o masă 
rotundă cu tema „C.E.C.C.A.R. alături 
de mediul de afaceri”, la care au 
participat reprezentanți ai mediului de 
afaceri, conducerea filialei, împreună 
cu experți contabili și contabili 
autorizați, din cadrul filialei CECCAR 
Mehediniți. Reprezentanții mediului 
de afaceri au apreciat inițiativa 
C.E.C.C.A.R., dar au solicitat ca la 
aceste întâlniri să participe și 
reprezentanți ai Administrației 
Județene a Finanțelor Publice 
Mehedinți, precum și cei din cadrul 
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Inspectoratului Teritorial de Munca Mehedinți. Solicitarea are în vedere faptul că la problemele 
ridicate de reprezentanții mediului de afaceri, la care C.E.C.C.A.R. încearcă să găsească soluții, să 
fie cunoscute și punctele de vedere ale autorităților cu competențe în domeniul fiscal și cel al relațiilor 
de muncă.  

2.  Corpul Experților 
Contabili și Contabililor 
Autorizați filiala Mehedinți a 
sărbătorit luni 21 septembrie 
2015, începând cu orele 15.00, 
în sala de curs ” Virgil 
Cărbunescu” a filialei, cea de-a 
XI-a ediție a Zilei Naționale a 
Contabilului Român, 
eveniment care s-a bucurat, ca 
în fiecare an, de un real interes 
din partea profesioniștilor 
contabili.  Evenimentul a fost 
celebrat în mod unitar în toată 
țara sub patronajul filialelor 

CECCAR, având drept scop promovarea intereselor şi rolului contabilului într-o economie de piaţă 
concurențială și a avut ca temă ”Profesia de expert contabil și contabil autorizat – O carieră de 
succes!”.  A fost, de asemenea, un prilej de a reuni familia profesioniștilor contabili – stâlpul 
economiei naționale și de a reafirma adevărul potrivit căruia CECCAR a devenit un brand național, 
emblematic pentru ceea ce înseamnă 
calitatea profesiei contabile care reprezintă 
un bun de primă importanță în îndeplinirea 
rolului și menirii membrilor CECCAR. Ziua 
Naţională a Contabilului Român reprezintă, 
aşa cum spunea cel care a iniţiat-o, 
preşedintele Marin Toma, „un prilej pentru a 
aduce un omagiu tuturor celor care au luptat 
sau au sprijinit activităţile CECCAR – 
membrii fondatori, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi ai administraţiilor locale, 
autorităţi publice, organisme 
neguvernamentale – asociaţii şi fundaţii, 
precum şi structurile alese sau executive ale 
CECCAR şi, nu în ultimul rând, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi – aceşti furnizori de 
încredere şi de securitate financiară – care au asigurat unitatea şi au dat puterea şi resursele 
necesare tuturor realizărilor din profesia contabilă”.  
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 Într-o atmosferă de sărbătoare, cu un fundal sonor adecvat aniversării și imagini atât de la Ziua 
Națională a Contabilului Român din anul precedent, dar și imagini cu reportajul realizat cu ocazia 
lansării celor mai recente publicații 
emise de CECCAR, respectiv 
Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară și Ghidul practic 
de aplicare a reglementărilor contabile 
privind situațiile financiare anuale 
aprobate prin OMFP 1802/2014, au 
fost prezenți alături de membrii 
C.E.C.C.A.R. Filiala Mehedinți 
beneficiari ai serviciilor lor sau angajați 
în diverse ramuri ale economiei, 
oameni de afaceri, directori economici, 
financiari, contabili șefi și responsabili 
cu activitățile comerciale, dar și invitați 
de seamă din cadrul instituțiilor publice.  
         În cadrul evenimentului, au fost 
acordate diplome de merit membrilor filialei și au fost acordate diplome/distincţii societăţilor de 
expertiză contabilă şi contabilitate membre CECCAR nominalizate în Topul local al celor mai bune 
societăţi. 

3. În perioada 23-24 septembrie 2015 a fost transmis membrilor filialei noastre, prin e-mail, 
mesajul “Noutăți legislative”, care a cuprins un număr de 11 acte normative, publicate în Monitorul 
Oficial în perioada 23.07.2017-17.09.2015. Cele mai importante modificări legislative se referă la: 

- termenul de prescripție, durata efectuării inspecției fiscale, suspendarea executării actului 
administrativ fiscal prin depunerea unei cauțiuni, obligațiile de raportare către A.N.A.F., cuantumul 
dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și cel al penalităților de nedeclarare, toate aceste 
prevederi fiind avute în vedere în Noul Cod de procedură fiscală, ce urmează a intra în vigoare la 
01.01.2016; 

- organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice; 

- cazierul fiscal ca mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi 
financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără 
personalitate juridică care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele 
care privesc disciplina financiară. 

 3. În data de  24 septembrie 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 
Mehediniți. Dintre modificările legislative, supuse discuției în cadrul întâlnirii, amintim: 
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 - O.M.F. 1113/2015, pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi 
completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial  nr. 700 din 17 
septembrie 2015; 

 - Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial   
nr. 547 din 23 iulie 2015; 

 - O.M.F. 897/2015, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate 
a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de 
retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial  nr. 711 din 
22 septembrie 2015. 
 De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost abordate modificările Codului fiscal cu privire la 
impozitul pe profit, ce urmează a fi aplicate de la 01.01.2016, conform Legii 227/2015 privind Codul 
fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr.688/10.09.2015. 

4. În perioada 29-30 septembrie 2015 a avut loc la sediul filialei cursul de Fiscalitate, susținut 
de șeful BSDPC, domnul Dumitrescu Serju. În cadrul cursului, pe lângă modificările Codului fiscal, 
cele ale Normelor de aprobare a Codului fiscal și cele instituite prin alte acte normative cu incidență 
fiscală din perioada aprilie 2015-septembrie 2015, au fost abordate noile prevederi ale Codului de 
procedură fiscală conform Legii 207/2015, ce urmează a intra în vigoare din anul 2016. De asemenea, 
au fost abordate 13 studii de caz ce privesc operațiuni în sfera impozitului pe profit, taxei pe valoarea 
adăugată, impozitului pe veniturile nerezidenților, precum și implicațiile fiscale ale operațiunilor la nivel 
național, comunitar sau extracomunitar. 

 

FILIALA MUREȘ 
 
 

Și în luna septembrie s-a avut în vedere îmbunătăţirea relaţiilor filialei cu instituţiile publice din 
judeţ, putând menţiona: AJFP Mureș, Prefectura Județului Mureș, Inspectoratul Școlar Județean, 
universitățile și colegii din Tg Mureș cu profil economic - răspuns pozitiv la invitația de participare la 
Ziua Națională a Contabilului Român.  

În urma unei colaborări instituționale cu AJOFM Mureș am primit invitația de participare la 
„Bursa Locurilor de Muncă pentru absolvenți”. Acest eveniment a fost  organizat în data de 25 
septembrie în Târgu Mureș și a participat, din partea filialei, dna director executiv Pop Maria. 

Preluarea, verificarea dosarelor de  înscriere la examenul de acces la profesie. 
Stabilirea cu lectorii de stagiu a programului cursului de pregătire al examenului de aptitudini, 

transmiterea unei adrese de informare la fiecare stagiar cu privire la derularea programului de 
pregătire și termenul de evaluare a stagiarilor în sem. II.2015, termenul de înscriere la examenul de 
aptitudini și modul de desfășurare a cursului de pregătire a examenului de aptitudini. 
 
Ziua Națională a Contabilului Român  

Sărbătoarea profesiei contabile a fost întâmpinată cu respect atât de profesia contabilă din 
judeţul Mures, cât și de invitații care au onorat prin prezenţa lor manifestările organizate la Tg. Mureș. 
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 În acest an manifestările s-au desfășurat la sediul filialei din str. Marton Aron nr.14 din Târgu 
Mureș, în sala Victor Jinga. 

Au răspuns invitaţiilor noastre reprezentanții instituțiilor publice locale prin: Dnul. Iuliu Palcu – 
din partea Prefecturii județului Mureș, Dl. Radu Balanean – vicepreședintele Consiliului Național al 
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Președinte al Federației Patronatelor IMM al 
județului Mureș, Dnul. Prof.univ.dr. Simionescu Mircea, prorectorul Universității „Dimitrie Cantemir” 
din Tg Mureș, Dna. Sorina Balan, directorul adjunct al Colegiului Economic „Transilvania” și   Dnul. 
Stefan Somesan, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Dnul Todor Soo 

Ignatie - președintele filialei 
UNPIR Mureș.  

Din partea mass media 
au participat Dl. Toth Alexandru 
și Teodora Mindru - 
departamentul de știri - ziarul „Zi 
de zi Mureș”.  

Cele 20 de diplome de 
merit au fost înmânate de catre 
preşedintele filialei celor care 
prin activitatea lor au contribuit 
și contribuie la  buna gestionare 
a profesiei contabile din  raza de 
activitate a filialei Mureș. 

La secțiunea Topul local 
al celor mai bune societăți 

membre CECCAR, directorul executiv al filialei, Dna Pop Maria a făcut o prezentare a criteriilor care 
au stat la baza ierarhizării societăților premiate, după care a urmat înmânarea trofeelor și a diplomelor 
obținute de cele mai meritorii societăți membre CECCAR, nominalizate conform locului ocupat. 

Evenimentele desfășurate au fost surprinse în memoria aparatului de fotografiat, s-au prelucrat 
poze care sunt cuprinse în albumul filialei și poze pentru a fi transmise la Corp în vederea realizării 
Albumului CECCAR – Ziua Națională a Contabilului Român și a ediției a XI-a a Cărții privind 
manifestările dedicate zilei de 21 septembrie 2015.  

 
FILIALA CECCAR SATU MARE 
 

1. În data de 15.09.2015, în sala de ședințe a Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Satu Mare a avut loc o întâlnire de lucru a membrilor filialei cu șefa Biroului Asistență 
Contribuabili a acestei instituții, având ca temă ”Precizări de natură fiscală aferente anului 2015”. 
La această întâlnire au participat 50 de membri (experți contabili și contabili autorizați), însoțiți 
de directorul executiv – Grădinar Rodica, care a inițiat întâlnirea.  
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    Întâlnirea a început cu prezentarea Noutăților legislative în materie fiscală în perioada iulie- 
septembrie 2015, pe următoarele domenii: 

- Forța de muncă; 
- Taxa pentru 

autovehicule – 
restituire; 

- Declarații 
fiscale; 

- Jocuri de 
noroc; 

- Anularea unor 
obligații fiscale; 

- Cod de 
procedură 
fiscală; 
Reducerea 
normei de venit 
pt. veniturile 
din activități 
agricole, în 
cazul 
calamităților.
     Angela Marinescu – șef birou Asistență Contribuabili 

 
În continuare s-au adus clarificări spețelor fiscale ridicate de membri, iar în final s-a 

prezentat Informarea privind accesul la *Spațiul privat virtual* (SPV) – serviciu public on-line, 
gratuit și disponibil 24 de ore din 24, pus la dispoziția persoanelor fizice identificate prin cod 
numeric personal (CNP). 

Materialele prezentate în cadrul întâlnirii pot fi consultate accesând link-ul 
http://www.ceccarsatumare.ro/prezentarianaf.php.  

 

2. Ziua Națională a Contabilului Român din 21 septembrie 2015 s-a sărbătorit în sala mare 
de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, la eveniment participând 220 de persoane 
(membri, stagiari, elevi ai colegiului economic, invitați). 

În deschidere, Președintele filialei – conf. dr. Pop Vasile Radu a transmis participanților 
Mesajul Consiliului Superior adresat cu această ocazie. Ulterior au ținut cuvântări invitații 
prezenți la prezidiu, iar mesajul pe scurt transmis de fiecare se sintetizează astfel: 

 Sopoian Monica – șef Șerv.Financiar - Prefectura  Satu Mare: o profesie cu multă 
responsabilitate, dar și satisfacții, iar din partea Instituției Prefectului aveți tot sprijinul ori de 
câte ori aveți nevoie; 

http://www.ceccarsatumare.ro/prezentarianaf.php


Septembrie,   Nr. 09/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

60 
 

 Pop Victor – director al Oficiului Registrului Comerțului: în timp ce ORC este un laborator de 
făcut firme, profesioniștii contabili asigură funcționarea corectă a firmelor; 

 Ciocan Vasile – prof.univ.dr.chestor la Universitatea de  Vest Vasile Goldiș Filiala Satu Mare:  
relația dintre manager și expert contabil trebuie mereu întreținută, acesta din urmă fiind un 
sfătuitor în impozite, astfel încât societatea comercială să aibă mereu de câștigat;   

 Vîlcu Adriana – președinte la Secția-a II-a civilă de Contencios Administrativ și Fiscalitate din 
cadrul  Tribunalului Satu 
Mare: experții contabili au 
câștigat încrederea 
magistraților datorită 
calității rapoartelor  de 
expertiză contabilă pe care 
le întocmesc, ei nefiind 
specialiști în domeniu își 
întemeiază soluțiile de 
achitare, condamnare, 
angajarea răspunderii, pe 
aceste rapoarte; 
 Sasu Cristian – jurist, 
Inspector șef al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Satu Mare: mă 
adresez celor care au ales 
să renunțe la liniștea 

personală pentru liniștea celor care investesc și vă felicită pentru aceasta, împreună cu 
reprezentanții ITM și dumneavoastră contribuiți la implementarea legislației muncii; 

 Osvath Iudita – profesoară la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș: în procesul de învățământ 
se încearcă să li se insufle elevilor calități esențiale profesiei: punctualitate, rezistență la stres, 
cunoașterea intreprinderii și aplicarea legislației; absolvirea studiilor superioare le va oferi 
posibilitatea de a accede la profesia de expert contabil, pe care  o vor practica cu succes dacă 
vor da dovadă de profesionalism, credibilitate și câștigarea încrederii clientului. 
Întreaga sărbătoare a fost înregistrată și transmisă la postul local de televiziune Nord Vest TV 

Satu Mare în seara zilei de 25.09.2015 cu titlul: ”Ziua Contabilului Român la Satu Mare”.  

 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 02 septembrie 2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară cu membrii Corpului -    
experți contabili și contabili autorizați - unde s-au discutat probleme legate de modificările legislative 
apărute în domeniul financiar-contabil, dar și aspecte privind actualul și noul Cod fiscal și Codul de 
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procedură fiscală. De asemenea, s-au discutat diferite spețe apărute în urma unor tranzacții care 
aparțin clienților profesioniștilor contabili. 

În perioada 07-11 septembrie 2015 la sediul filialei s-a desfăşurat cursul de pregătire 
profesională ”Aplicarea reglementărilor contabile conform OMFP nr. 1802/2014 și a ghidului de 
aplicare a acestuia”, publicat de Editura CECCAR. La curs au participat atât membri ai Corpului, cât 
și nemembri, în special directori economici și contabili șefi ai mai multor instituții publice. Toți cei 
prezenți au apreciat organizarea, conținutul și tehnicile de predare a cursului. În urma susținerii testului 
de verificare a cunoștințelor, toți participanții au promovat și au primit certificate de absolvire a cursului. 
Lectori ai cursului au fost dl. dr. ec. Tamba Alexandru și d-na dr. ec.Breban Ludovica. 

În data de 16 septembrie 2015 dl. președinte dr. ec. Tamba Alexandru a participat la o întâlnire 
cu directorul adjunct al Administrației Financiare Sălaj dl. Cristian Racolța. Întâlnirea a avut loc la 
sediul instituției mai sus amintite și a avut ca temă ”Codul fiscal și Codul de procedură fiscală”. 

În data de 25 si 28 septembrie 2015 în sala de curs al filialei s-a desfășurat prima parte a 
cursurilor de pregătire tehnică și deontologică pentru stagiarii experți contabili și contabili autorizați.   

 
 

Un eveniment deosebit pe care 
l-au trăit profesioniștii contabili din 
județul Sălaj a fost ”Ziua Națională a 
Contabilului Român” din 21 
septembrie 2015. Evenimentul s-a 
desfășurat în cadrul Complexului 
Briliant Parc din municipiul Zalău, 
eveniment la care au participat peste 
150 de profesioniști contabili și nu 
numai. Deschiderea oficială a 
manifestărilor a fost făcută de către 
Preşedintele filialei CECCAR Sălaj, dl. 
dr. ec. Tamba Alexandru care a urat 
bun venit participanţilor, oficialităţilor 
locale şi invitaţilor, marcând 
semnificaţia acestui eveniment. În 

continuarea manifestărilor domnul preşedinte a dat citire mesajului Consiliului Superior cu ocazia 
acestor manifestări. De asemenea, Oficialităţile locale au fost prezente prin: Camera de Conturi – dl. 
ec. Grec Doruț – director și Primăria Municipiului Zalău  –  viceprimarul dl. Fazakas  Nicolae. 
Administrația Finanțelor Publice Sălaj a transmis un mesaj prin d-na ec. Guia Sanda Eva-expert 
contabil, membră în Consiliul filialei. Fiecare dintre oficilități și invitați au rostit mesaje şi alocuțiuni, 
subliniind importanța profesiei contabile, apreciind efortul pe care-l depun profesioniștii contabili din 
punct de vedere a pregătirii profesionale temeinice ținând tandemul destul de des al modificărilor 
legislative în domeniul financiar-contabil și fiscal. De asemenea, au menţionat rolul primordial al 
expertului contabil în administrarea afacerilor unei entitati și că managerul depinde de acesta în luarea 
deciziilor economice şi în stabilirea strategiilor pe termen lung a desfăşurării activităţii unei entităţi 
economice. Fiecare în mesajele domniilor lor au felicitat participanţii și pe cei care sulujesc cu 
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devotament profesia contabilă. Un mare interes a constituit pentru domniile lor Topul firmelor membre 
CECCAR, directorul executiv al filialei menționând că acest eveniment a devenit o tradiţie în viaţa 
CECCAR. 

În continuarea evenimentului d-na 
director executiv, dr. ec. Breban Ludovica a 
prezentat tema ”Profesia de expert contabil 
și contabil autorizat – o carieră de succes”, 
prin care a scos în evidență faptul că 
”succesul unui profesionist contabil constă și 
în ansamblul regulilor și uzanțelor care 
reglementează raporturile dintre 
profesionistul contabil, producător al 
informației contabile și utilizatorul acesteia. 
Prin acest comportament deontologic, 
profesionistul contabil trebuie să-și impună o 
manieră de lucru compatibilă cu buna 
reputație a profesiunii, caracterizată prin: 
integritate, obiectivitate, independență, secretul profesional și să se promoveze profesionalismul și 
competența profesională”. 

În finalul primei părţi a manifestărilor domnul preşedinte al filialei a înmânat 5 diplome de merit 
unor experţi contabili şi contabili autorizaţi care s-au remarcat în profesia contabilă de-a lungul carierei 
lor.  

Următorul eveniment din cadrul manifestărilor l-a constituit Topul local al celor mai bune societăţi 
membre CECCAR, manifestare desfăşurată sub patronajul directorului executiv la filialei. D-na 

director executiv dr. ec. 
Ludovica Breban a prezentat 
evenimentul remarcând modul 
de evaluare și condițiile privind 
clasificarea societăților membre 
CECCAR în cadrul Topului 
local. D-na director executiv a 
nominalizat societăţile 
premiante, acestea fiind feliciate 
atât de membrii din prezidiu, cât 
şi de oficialităţile locale prezente 
la eveniment. 

La finalul manifestărilor 
fiecare dintre invitaţi în mesajele 
lor au transmis recunoştinţa 
pentru profesia contabilă şi au 
apreciat iniţiativa de a sărbători 
în fiecare an în data de 21 

septembrie „Ziua Naţională a Contabilului Român” şi a Topului local al celor mai bune societăţi 
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membre CECCAR. Chiar dacă 21 septembrie 2015 a trecut, ecourile acestei măreţe zile nu au apus 
încă. Participanţii aduc cuvinte de laudă şi preţuire şi speră ca viitoarele ediţii să fie şi mai ample, aşa 
cum s-a dovedit încă o dată că CECCAR este o Valoare și un Brand. 

 

FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 
 Seria reuniunilor membrilor filialei a continuat joi, 3 septembrie 2015, orele 14.00, cu tema: 
”Cazuistici fiscale din expertize judiciare şi extrajudiciare”.  
 Dezbaterile au avut loc în sala de sala de curs a filialei CECCAR Suceava, moderator fiind 
auditorul de calitate al filialei, domnul Şerban Filip. 
 La întrunire au participat 38 de membri, iar din partea filialei domnul preşedinte Dionisie Marcan 
şi doamna director executiv Mona Grigore. 
 S-a discutat despre cazuistica fiscală întâlnită în expertizele judiciare şi extrajudiciare în 
legătură cu: 
a) prejudiciul stabilit în cazul circulaţiei materialului lemnos şi a prejudiciului în gestiune, determinat 
de agenţii de poliţie şi lucrătorii Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava; 
b) stabilirea prejudiciului în cazul unui circuit de furnizori consideraţi fictive; 
c) procesele verbale de contravenţie privind casele de marcat, încheiate de Direcţia Generală 
Antifraudă şi soluţionarea acestora în instanţă. 
 

 
CECCAR filiala Suceava, la a unsprezecea ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român 

 
 Profesioniştii contabili din judeţul Suceava au sărbătorit luni, 21 septembrie 2015, la Sala de 
conferințe a Complexului 
Zamca din Suceava, cea de-a 
unsprezecea ediţie a Zilei 
Naţionale a Contabilului 
Român. Alături de membrii 
filialei la eveniment s-au aflat 
reprezentanţi ai Primăriei 
Suceava, Administrației 
Judeţene a Finanţelor Publice, 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Suceava, Biroului 
local de expertiză, Camerei de 
Comert şi Industrii Suceava, 
Agenţiei Judeţene de Ocupare 
a Forţei de Muncă, Oficiului 
Registrului Comerţului, 
Facultăţii de Ştiinţe Economice 
Suceava,  Patronatului 
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Judeţean al IMM-urilor, Bibliotecii IG  Sbiera Suceava, economişti – contabili nemembri ai Corpului, 
reprezentanţi ai instituţiilor descentralizate şi ai mediului de afaceri sucevean, mass media locală. 
 În cuvântul său de deschidere, domnul Dionisie Marcan - preşedintele filialei a explicat: “De ce 
s-a ales ziua de 21 septembrie?  Pentru că profesia contabilă este privită ca cea care gestionează, 
calculează şi păstrează echilibrul între cât trebuie şi de unde luăm. Cu alte cuvinte, este o profesiune 

ce presupune mult 
tact şi 

echilibru. Simbolul 
profesiei contabile 
este contul, 
instrument care se 
prezintă de cele mai 
multe ori sub forma 
unui T sau a unei 
balanţe. Nu mai 
punem la socoteală 
faptul că există chiar şi 
un instrument de 
lucru  cu denumirea 
de Balanţă.  Toate 
acestea au determinat 
să se aleagă o zi care 
să sugereze echilibrul 
şi să aibă legătură cu 
instrumentele de lucru 
ale profesiei noastre. 

Astfel, s-a ales ziua de 21 septembrie, ziua echinocţiului dintre vară şi toamnă, când ziua este egală 
cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanţă”. 

În mesajul Consiliului Superior al Corpului, citit de către domnul preşedinte, s-a subliniat  faptul 
că sărbătorirea celei de-a XI a ediţie a Zilei Nationale a Contabilului Român reprezintă un prilej pentru 
a aduce un omagiu tuturor celor care au sprijinit activităţile CECCAR – membrii fondatori, 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi ai administraţiilor locale, autorităţi publice, organisme 
neguvernamentale – asociaţii şi fundaţii, precum şi structurile alese sau executive ale CECCAR şi, nu 
în ultimul rând, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi – aceşti furnizori de încredere şi de 
securitate financiară – care au asigurat unitatea şi au dat putere şi resursele necesare tuturor 
realizărilor din profesia contabilă. 
 După prezentarea mesajelor oficialităţilor locale au avut loc discuţii pe tema propusă pentru 
acest an: "Profesia de expert contabil şi contabil autorizat – o carieră de succes". 
 În cadrul evenimentului a avut loc ceremonia de premiere a celor mai bune societăţi membre 
CECCAR.  Astfel,  locul I şi premiul special al anului 2015 a fost acordat firmei SC Management 
Account SRL, locul II şi titlul „firma de top a anului 2015” a fost primit de SC Lust Expert SRL, iar locul 
al III-lea a fost primit de SC Expert Contab SRL  şi  SC Mav Expert SRL. 
 Conform criteriilor stabilite de către Consiliul filialei CECCAR Suceava s-au acordat 10 diplome 
de merit membrilor filialei.  
 Filiala CECCAR Suceava are un număr de 541 membri, din care 376 experţi contabili, 82 
contabili autorizaţi şi 83 societăţi de expertiză contabilă şi contabilitate. 
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FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Manifestãrile prilejuite de Ziua Naţionalã a Contabilului Român au fost minuţios pregãtite. 
Filiala Vrancea a organizat evenimentul din 21 septembrie 2015 în sala de conferinţe a hotelului 
Vrancea, situat în centrul raşului Focşani.  

Participanţii au primit la înregistrarea la secretariatul organizat la intrarea în salã: mape, 
pixuri inscripţionate şi ecusoane special confecţionate pentru aceastã sãrbãtoare.  
  

Din partea oficialitãţilor locale au 
rãspuns invitaţiei de participare şi au 
transmis mesaje de felicitare urmãtorii: 
Mariana-Sãndina Croitoru – 
vicepreşedintele Tribunalului Vrancea; Ion 
Roman, preşedintele Patronatului 
Ȋntreprinderilor  Mici  și Mijlocii  Vrancea; 
Ciprian Iamandi – şef administraţie adjunct 

al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea; Bogdan-Emilian Matişan – 
consilier local în cadrul Primãriei Focşani;  
Gheorghe Avram –  inspector de muncã în 
cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã 
Vrancea. 

Ciprian Iamandi – şef administraţie 
adjunct al Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Vrancea a declarat în 
mesajul sãu cã lumea noastrã depinde de 
contabili: „Caracterul limitat al resurselor şi 
modul de alocare a lor presupune ca 
întreaga societate să fie structurată pe 
servicii contabile”, a spus acesta.  

Mariana-Sãndina Croitoru – 
vicepreşedintele Tribunalului Vrancea: „Ca şi 
colegii mei şi dumneavoastrã aţi avut de 
întâmpinat mai multe provocări anul acesta, 
de ordin legislativ, provocări care au suscitat 
multe puncte şi situaţii a căror rezolvare a 
depins de un parteneriat între CECCAR şi 
organul judiciar”.   

Un alt eveniment important organizat de filialã a fost Topul local al celor mai bune societãţi 
membre C.E.C.C.A.R. – ediţia a V-a. Liliana Mãnescu, directorul executiv al filialei, a nominalizat şi 
felicitat firmele premiate: Premiul special al anului 2015 - Locul I: V.F.V. CONT SRL – administrator 
expert contabil Vasilica Vasilof; Locul II: ROBOTEX SRL – administratori experţii contabili Maria-
Magadalena Popa şi Miticã Popa; Locul III: CONTINVEST SRL – administrator expert contabil  Iuliana 
Nedelcu şi  AUDIT FINANS SRL – administrator expert contabil Georgeta Goghiu.  

Manifestãrile festive s-au bucurat de o bunã reflectare în presa localã:  
 MONITORUL DE VRANCEA a publicat pe data de 21 septembrie 2015, articolul “Premii 

pentru cei mai buni contabili vrânceni”;   
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 ZIARUL  DE VRANCEA a publicat în ediţia din 22 septembrie 2015, un articol dedicat 
evenimentului, cu titlul “Ziua Contabilului, premii, discuţii şi perspective în domeniu” şi subtitlul  
“Membrii CECCAR s-au reunit în cea de-a XI-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român”. Pe 
platforma webtv a Ziarului de Vrancea a fost postatã o înregistrare video din timpul festivitãţilor.  

 MONITORUL DE VRANCEA a publicat în ediţia din data de 22 septembrie 2015, 
articolul “Premii pentru contabilii vrânceni şi firmele lor”. Ediţia electronicã a publicaţiei a fost însoţitã 

de o Galerie foto cuprinzând 
imagini de la eveniment.    

 În perioada 04-05 
septembrie 2015 s-a desfãşurat 
cursul prevãzut în P.N.D.P.C., 
pe temele Standardul 
profesional nr.34 „Serviciile 
fiscale”  (10 ore) şi Gestiunea 
unu cabinet de Expertizã 
contabilã (10 ore), lector-
formator Florentin Caloian. 
Cursul a fost frecventat de cãtre 
51 membri şi s-a bucurat de 
aprecieri pozitive. 

 În zilele de 16, 17 şi 
30 septembrie 2015 au avut loc 
consultaţii aferente pregãtirii 
stagiarilor în sistem colectiv.  

Pe data de 28 
septembrie 2015, filiala a 
organizat cusuri de pregãtire 

tehnicã pentru stagiari. 
Întâlnirea cu membrii din data de 29 septembrie 2015 a avut ca temã Controlul calității 

serviciilor contabile - o cerință a organismelor membre I.F.A.C.  și a contextului economic actual.  
Dupã o scurtã introducere prezentatã de directorul executiv al filialei, Liliana Mãnescu, tema a fost 
susţinutã de cãtre auditorul de calitate, Laura-Aurica Uleanu. 
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NOUTĂȚI INTERNAȚIONALE 

 
Ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile din Europa Centrală și de Est 

11 septembrie 2015, Londra 
 

 
În data de 11 septembrie a.c. a avut loc, la Londra, 

ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF), 
ședință la care a participat și reprezentantul CECCAR în acest 
forum de lucru.  

Dezbaterile au tratat aspecte legate de provocările 
actuale privind monitorizarea certificării calității și etapele 
dezvoltării rețelei de certificare a calității. Această rețea 
permanentă, proiect facilitat de Institutul Contabililor Autorizați 
din Anglia și Țara Galilor (ICAEW), va fi susținută printr-o 
platformă de socializare care permite schimbul informațional, 

printr-o serie de ateliere tehnice ce se vor desfășura pe parcursul a doi ani, precum și prin organizarea 
unor vizite de lucru ale membrilor Forumului APSF. 

Principalele rezultate vizate de rețeaua de certificare a calității, așa cum a reieșit în urma 
discuțiilor de la Londra, sunt următoarele: un schimb structurat și periodic de experiență, asistență 
practică în vederea unei alinieri a organismelor participante față de cele mai bune practici, elaborarea 
unor materiale cheie comune de referință și suport, îndrumări informale pe probleme strategice și un 
forum de comunicare periodică. 

 
 
Adunarea membrilor Federației Experților Contabili Europeni și Atelierele strategice 

ale FEE, 22-23 septembrie 2015 
 
 

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat 
în zilele de 22 și 23 septembrie 2015, la Amsterdam, mai multe 
ateliere strategice ale Adunării Membrilor dedicate atât aspectelor 
de guvernare, cât și viitorului profesiei contabile europene. La 
aceste evenimente a participat și reprezentantul Corpului 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

Primul atelier strategic a avut ca temă direcțiile viitoare de 
implicare a FEE, mai exact „Viitorul raportării corporative”, iar cel 
de-al doilea atelier a fost dedicat finanțelor publice și fiscalității. 
Atelierele strategice care au avut loc în cea de-a doua zi a 
lucrărilor au dezbătut aspecte legate de guvernare și de viitorul 
profesiei, mai exact: viitorul serviciilor de consultanță, de 
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contabilitate și audit, perspectivele viitoare asupra profesiei de audit, precum și modul în care profesia 
trebuie să se reinventeze. 

Cu această ocazie au fost prezentate Adunării Membrilor și rapoartele organismelor membre, 
iar participanții au avut ocazia să intre în dialog cu invitați din partea Comisiei Europene cu privire la 
structura și organizarea profesiei în viitor.  

 
 
Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul 

Public din 22-25 septembrie 2015, Toronto 
 

În perioada 22-25 septembrie 2015 a avut loc la Toronto ședința Consiliului pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, la ședință luând parte și reprezentantul 
CECCAR în IPSASB.  

Prima parte a reuniunii de lucru a fost consacrată aspectelor administrative și de guvernare, dar 
și trecerii în revistă a problemelor relevante pentru contabilitatea din sectorul public, cum ar fi 
programul de activitate al IASB și ultimele evoluții în ceea ce privește EPSAS. 

Cele mai importante aspecte dezbătute în cadrul ședinței au vizat proiectele în curs ale IPSASB, 
între care revizuirea proiectului de expunere privind contabilitatea de angajamente, revizuirea 
proiectului de  consultare privind instrumentele financiare în sectorul public, aprobarea proiectului 
privind deprecierea activelor reevaluate și revizuirea proiectului privind combinările de întreprinderi. 

De asemenea, au fost discutate o serie de alte proiecte printre care probleme legate de venituri, 
schemele de comercializare a emisiilor de gaze, beneficiile angajaților, activele de patrimoniu, dar și 
aspecte privind organizarea unor evenimente viitoare, cum ar fi Forumul normalizatorilor de standarde 
pentru sectorul public din 2016. 

 
 
 

Cel de-al 70-lea Congres al profesiei contabile franceze 
Paris, 30 septembrie - 2 octombrie 2015 

 

Ordinul Experților Contabili din Franța a organizat în perioada 30 septembrie-2 octombrie 2015 
ediția aniversară cu numărul 70 a Congresului profesiei contabile franceze, găzduită de Palatul 
Congreselor din Paris și având ca temă centrală „Expertul contabil digital - cabinete, clienți, parteneri”. 
 Așa cum a declarat și președintele Ordinului francez, domnul Philippe Arraou în cuvântul de 
deschidere, ”2015 este anul în care profesia trebuie să profite de noile oportunități care i se oferă, să 
se organizeze pentru a-și face intrarea în economia digitală și pentru a deveni un actor esențial al 
acesteia”. 
 În acest an, conferințele și atelierele Congresului profesiei contabile franceze s-au desfășurat 
în jurul a trei axe: adaptarea misiunilor tradiționale cu ajutorul sistemelor digitale pentru ca experții 
contabili să fie moderni: dezvoltarea de noi segmente de activitate și de noi misiuni grație sistemelor 
digitale pentru ca experții contabili să fie inovatori; eficiență și performanță a organizării cabinetului 
prin sistemele digitale pentru ca experții contabili să se transforme în adevărați antreprenori. 
 Ca în fiecare an, Congresul Ordinului Experților Contabili din Franța a reprezentant un 
eveniment de referință pentru profesia europeană și internațională, reunind un număr impresionant 
de profesioniști din întreaga Europă, CECCAR fiind și de aceasta dată reprezentat la cel mai înalt 
nivel.  
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