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Erată la articolul publicat în Pro Domo nr. 7, iulie 2015 – ”Rolul Ghidurilor 

profesionale în asigurarea unor servicii profesionale de calitate. Prezentarea 

Ghidului practic de aplicare a OMFP 1802/2014” 

 
 În articolul publicat în revista online Pro Domo nr. 7, iulie 2015, intitulat ”Rolul Ghidurilor 
profesionale în asigurarea unor servicii profesionale de calitate. Prezentarea Ghidului practic de 
aplicare a OMFP 1802/2014” s-a menționat că lucrarea (n.r. ”Ghidul practic de aplicare a 
reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 
consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014”) ”este singurul produs recunoscut de Ministerul 
Finanțelor Publice”. Cu privire la acest aspect, dorim să precizăm că nu există un aviz emis de către 
Ministerul Finanțelor Publice în acest sens. În contextul discuțiilor din cadrul întâlnirii profesionale din 
data de 16 iulie, când a fost prezentat noul ghid profesional, s-a transmis membrilor prezenți informația 
conform căreia Ministerul Finanțelor Publice a recunoscut că una dintre principalele sarcini ale 
CECCAR este de a sprijini membrii în procesul de implementare a reglementărilor contabile și fiscale 
prin elaborarea de ghiduri profesionale. Drept urmare, s-a precizat faptul că Ghidul este recunoscut 
de Ministerul Finanțelor Publice (urmare a recunoașterii sarcinii Corpului de a elabora ghidurile 
profesionale pentru membri de către ministerul menționat). 
 Prezentăm, în continuare, articolul publicat în numărul 7 al revistei online Pro Domo, cu 
rectificările menționate. 
 
 

 Rolul Ghidurilor profesionale în asigurarea unor servicii  
profesionale de calitate. Prezentarea Ghidului practic de aplicare a  

OMFP 1802/2014 
 

 
În data de 16 iulie 2015, 

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

interes, ghidul profesional oferă celor interesați o analiză amplă a OMFP 1802/2014, dar și posibilitatea 
de a înțelege consecințele practice ale textelor din reglementări în activitatea contabilă. 
În cadrul evenimentului, membrii au avut ocazia să dezbată, împreună cu un colectiv de cadre 

didactice universitare care au lucrat la elaborarea Ghidului, neclaritățile, dar și cele mai importante 
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aspecte cuprinse în modificările importante aduse de OMFP 1802/2014 reglementărilor anterioare 
reprezentate de OMFP 3055/2009.   

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

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

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

În cadrul alocuțiunii sale, conf. univ. dr. Ștefan Bunea, coordonator al colectivului de autori ai 
Ghidului a precizat că întâlnirea se dorește a fi ”o dezbatere pe baza reglementării pe care suntem 
chemați să o implementăm de la începutul anului și să vorbim despre un produs pe care vi-l oferă 
CECCAR, în calitate de organism profesional”, și anume ”Ghidul practic de aplicare a reglementărilor 

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

Întâlnirea, la care a participat și conducerea Filialei CECCAR București, reprezentată de 
Președintele acesteia, lect. univ. dr. Florentin Caloian și Directorul executiv, ec. Elena Boban, a decurs 
în mod interactiv, întrebările din partea celor prezenți în sală fiind nelipsite.  
Autorii lucrării au făcut prezentări ale esenței cuprinse în paginile publicației, făcând de asemenea 

referire și la unele aspecte 
menționate în Ghid ce ar putea 
trece neobservate de cititori și 
răspunzând punctual întrebărilor 
adresate de profesioniștii contabili 
prezenți în Amfiteatrul ”Prof. univ. 
dr. Marin Toma”. 

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

 
FILIALA CECCAR ARAD 

   

În  zilele de  05-06.08.2015 a avut loc întâlnirea cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  Arad,  locaţie  

sala  de curs  CECCAR ”Dimitrie Cameniţă”. La această întâlnire au participat în data de 05.08.2015 

– 51 membri experţi contabili şi în ziua  de 06.08.2015 – 33 membri  contabili autorizaţi. 

D-nul Conf. univ. dr. Manațe Daniel – lector formator CECCAR, a prezentat ”Evaluarea pentru 

Raportarea Financiară” și anume:   

Evaluarea activelor - evaluarea 

terenurilor, clădirilor, construcțiilor și a 

echipamentelor. 

Conţinutul raportului de evaluare: 

Identificarea şi competenţa 

evaluatorului, Identificarea clientului şi a 

oricăror alţi utilizatori, Scopul evaluării, 

Identificarea activului sau datoriei 

subiect al evaluării, Tipul valorii, Data 

evaluării, Documentarea necesară 

pentru efectuarea evaluării, Natura şi 

sursa informaţiilor utilizate pe care s-a 

bazat evaluarea, Ipoteze şi ipoteze 

speciale, Restricţii de utilizare, difuzare 

sau publicare, Declararea conformităţii 

cu SEV, Abordarea în evaluare şi 

raţionamentul, Valoarea sau valorile obţinute, Data raportului de evaluare”.  

Verificarea de către auditor a 

evaluărilor efectuate pentru raportare 

financiară este necesară pentru a-i 

asigura confortul în exprimarea unei opinii 

independente asupra calităţii 

performanţelor financiare realizate de 

societate. În cadrul procesului de audit, 

auditorul se va concentra pe: Analiza 

activelor şi obligaţiilor prezentate la 

valoare justă; Înţelegerea procesului de 

estimare a valorii juste / de piaţă şi 

evaluarea riscurilor aferente; Implicarea 
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unor specialişti în funcţie de situaţia 

specifică – evaluatori verificatori; 

Analiza modului de estimare şi 

prezentare a valorii juste / de piaţă. 

D-na Furca Teodora – auditor 

de calitate, a prezentat Codul etic, 

Secțiunile: 340- Interese financiare - 

340.1 340.2 340.3 și 350 Stimulente- 

acceptare de oferte 350.1, 350.2, 

350.3, 350.4 ;  emitere de oferte 

350.5, 350.6, 350.7, 350.8. 

D-nul Prof. dr. univ. Mateș 

Dorel a prezentat aspecte privind 

contabilitatea activelor circulante, și 

anume: organizarea contabilității 

stocurilor, evaluarea inițială și 

evaluarea la ieșire a stocurilor, achiziții și vanzări de stocuri cu reduceri de preț, contabilitatea de 

gestiune și calculația costurilor. 

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

 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal; Lege pentru 

completarea Legii nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii 

publice; Ordin  pentru aprobarea 

Sistemului de raportare contabilă la 

30 iunie 2015 a operatorilor 

economici şi pentru modificarea unor 

reglementări contabile; Ordin  privind 

instituirea schemei de ajutor de 

minimis "Sprijin acordat 

microîntreprinderilor şi 

întreprinderilor mici din spaţiul rural 

pentru înfiinţarea şi dezvoltarea 

activităţilor economice neagricole"; 

Lege privind anularea unor obligaţii 

fiscale; Lege  privind Codul de 

procedură fiscală; Ordin 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". 
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FILIALA CECCAR BIHOR 
 
 
  În luna august, dintre activitățile desfășurate la nivel de filială, amintim:  

întâlnirea gratuită cu membrii, desfăşurată sub forma unei mese rotunde având tema “Noutăţi fiscale 
şi contabile”.  
 În cadrul acestei întâlniri au fost 
prezentate cele mai recente 
modificări fiscale și  contabile.  La 
întâlnire au participat:  

-   din partea A.F. Oradea 
- inspector de specialitate, d-na 
Magdalena Berce; 

-  din partea  conducerii 
filialei, d-nul preşedinte Susa 
Valerian Pavel, d-na director 
Leonica Bochis și auditorii de 
calitate ai filialei. 
  Atât prezentările, cât şi 
multitudinea problemelor 
specifice pe marginea acestora, 
ridicate de participanţi, au 
evidenţiat preocupările 
profesioniştilor contabili faţă de 
corecta interpretare şi aplicare a 
acestor reglementări. La aceste 
întâlniri tematice din această lună au participat  aproximativ 125 persoane. 

 

FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
BRĂILA - Întâlnire pentru dezbaterea noutăţilor  

din legislaţia financiar – fiscală – 11 august 2015 
 
 

În ziua de marţi, 11 august 2015, s-a organizat şi desfăşurat la filiala CECCAR Brăila o întâlnire 
pentru dezbaterea noutăţilor din legislaţia financiar – fiscală din ultima perioadă. 

Actele normative dezbătute în cadrul întâlnirii la care au fost prezenţi 25 membri experţi 
contabili şi contabili autorizaţi, s-au referit la: 

-  Ordinul nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a 
operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile- care prevede termenul de 
17.08.2015 pentru depunerea raportărilor contabile pe semestrul I 2015, cu semnatură digitală, pentru 
entităţi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei; 
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- s-a menționat aprobarea Codului de procedură fiscală prin Legea   Nr. 207 din 20 iulie 2015 
ce va fi luat în discuţie în detaliu după aprobarea Codului fiscal; 

- Legea Nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal 
prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a: reconsiderării/reîncadrării 

unei activităţi; a 
recalificării sumelor 

reprezentând 
indemnizaţia primită 
pe perioada delegării 
şi detaşării de către 
angajaţii care şi-au 
desfăşurat activitatea 
pe teritoriul altei ţări; a 
depășirii plafonului şi 
neînregistrării ca 
plătitor de taxă pe 
valoarea adaugată, 
pentru perioadele 
fiscale de până la 1 
iulie 2015 şi 
neachitate până la 
data intrării în vigoare 
a acestui act 
normativ; 

- Legea Nr. 
225 din 24 iulie 2015 
privind anularea 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice; 
- Ordinul Nr. 1964 din 24 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea 
înregistrării în scopuri de TVA; 

- ORDIN Nr. 1965 din 24 iulie 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; 

- Ordinul  Nr. 1966 din 24 iulie 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"; 

-Ordinul nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe 
pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015 care menţionează conditiile în 
care angajaţii persoanelor juridice al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru 
calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile 
din salarii; 

S-a informat şi în legătura cu noua interfaţă a fiscului, noul mod de colaborare cu contribuabilii 
– prin Ghişeul unic.  

S-a recomandat persoanelor fizice înrolarea în spatiul privat virtual al ANAF pentru informarea 
facilă asupra obligaţiilor fiscale de plată, descărcare decizii de impunere, verificarea declarării de către 
angajator a contribuţiilor de asigurări sociale şi altele. Serviciul este disponibil persoanelor fizice din 
toată ţara, în viitor va fi disponibil şi pentru persoanele juridice. 
            Întâlnirea a fost moderată de consilier superior AFP Brăila dna Mariana Lozneanu. 

http://lege5.ro/Gratuit/g4ztsmrugi/ordinul-nr-217-4172-1348-835-2015-privind-incadrarea-in-activitatea-de-creatie-de-programe-pentru-calculator
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 
 
 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România acordă permanent suport 
membrilor săi, atât persoane fizice, cât și persoane juridice, asigurându-le pregătirea continuă la cel 
mai înalt nivel pentru buna desfășurare a profesiei contabile.  
 Profesia contabilă joacă un rol esențial în dezvoltarea economiei naționale și mondiale, fapt ce 
necesită profesionalism din partea practicanților, integritate, etică, educație, toate acestea însemnând 
calitate la cel mai înalt nivel al serviciilor practicate. 
 Mergând pe linia de profesionalism, etică și calitate, C.E.C.C.A.R. Filiala București a susținut 
pe tot parcursul lunii august activitatea membrilor săi, 
oferindu-le acestora suport continuu și consiliere în 
vederea exercitării profesiei și lămuririi problemelor 
întâmpinate de aceștia. 
 Și în decursul acestei luni, la fel ca în lunile 
precedente, s-a acordat o deosebită atenție 
membrilor, aceștia fiind informați în legătură cu 
condițiile necesare obținerii vizei pentru exercitarea 
profesiei.  
 Au fost înscrise noi  firme în vederea autorizării 
acestora pentru desfășurarea activității ce se 
încadrează în prevederile Ordonanței nr. 65/1994 și 
pe parcusul lunii august. 
 Totodată, Filiala București a acordat vize 
pentru exercitarea profesiei persoanelor fizice și 
juridice care au achitat integral cotizațiile profesionale, 
care au depus toate documentele necesare obţinerii 
vizei și care au efectuat în anul 2014 orele de 
pregătire profesională obligatorii prevăzute de 
Standardul profesional nr. 38. 
 Având în vedere organizarea examenului de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de 
expert contabil și contabil autorizat, în zilele de 18 și 25 octombrie, C.E.C.C.A.R. Filiala București s-a 
preocupat pe tot parcursul lunii august de mediatizarea  acestuia. De asemenea, persoanele 
interesate de înscrierea la examenul de admitere la stagiu au fost consiliate cu privire la cursurile de 
pregătire pe care aceștia trebuie să le urmeze.     

Astfel, și luna august s-a bucurat de activitate intensă în cadrul Filialei București, menită să își 
susțină în permanență membrii și profesia contabilă. 
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FILIALA CECCAR IALOMIȚA 

 
În data de 13 august, în sala de cursuri Ion Mărculescu a filialei Ialomița a CECCAR s-a 

desfășurat seminarul cu tema ”Actualități  în metodologia de înscriere și radiere a entităților la Registrul 
Comerțului”, seminar 
care l-a avut ca invitat în 
calitate de vorbitor pe dl. 
Bratu Constantin - 
director al Oficiului 
Registrului 
Comerțului Ialomița. Prin 
intermediul acestui 
seminar s-a dorit 
informarea membrilor și 
stagiarilor filialei cu 
privire la modificările pe 
care legislația specifică 
le-a suferit în ultima 
perioadă și impactul lor 
asupra entităților 
înregistrate sau care se 
vor înregistra la ORC. 

 

 Temele aflate în programul seminarului au fost:   
1. Noutăți privind înscrierea entităților la ORC; 
2. Noutăți privind lichidarea și radierea entităților înscrise la ORC. 

Celor peste 40 de membri și stagiari care au răspuns invitației de a participa la acest seminar 
le-au fost expuse aspecte precum: termenul de soluționare a cererilor depuse la ORC, modul 
de  realizare a publicității actelor, transparența operațiunilor efectuate prin intermediul instrumentelor 
informatice,  modificările aduse prin Legea 152/2015 cu privire la identificarea unică la nivel european 
a tuturor entităților înregistrate la ORC. Au fost prezentate aspecte cu privire la procedura de lichidare, 
numirea lichidatorilor și termenele de finalizare a acțiunilor de dizolvare, lichidarea voluntară și 
lichidarea judiciară. Întrebările adresate de colegii participanți au avut ca obiective clarificarea unor 
aspecte cu privire la modalitatea prin care societățile care au avut activitatea suspendată urmare 
aplicării impozitului minim, pot prelungi această stare de suspendare, demersurile necesare pentru 
dizolvarea voluntară și costurile acestei dizolvări. 

Un punct distinct al dezbaterilor l-a constituit prezentarea Legii 120/2015 privind stimularea 
investitorilor individuali - Business Angels, care a intrat în vigoare începând cu 17 iulie 2015. 

Seminarul a fost unul interactiv și a urmărit sprijinirea membrilor în diversificarea paletei de 
servicii oferite beneficiarilor prin includerea în pachetul oferit inclusiv a misiunii de consultanță pentru 
crearea întreprinderilor.  
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Joi, 27 august 2015, în sala de 
cursuri a filialei Ialomița a 
CECCAR 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 dl. 
Badea Mihai - șef 
serviciu Registru contribuabili 

persoane 
fizice, reprezentanți ai  AJFP 
Ialomița.  
 

Celor 30 de membri care au răspuns invitației de a participa la dezbateri le-au fost aduse în 
atenție modificări legislative care suscită încă dezbateri chiar dacă ele au fost publicate și se aplică 
de ceva timp. S-au 
purtat discuții având ca 
obiect diferențe între 
modalitatea de 
comercializare a 
produselor agricole de 
către persoanele fizice 
autorizate și persoanele 
fizice neautorizate - Legea 
nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei 
produselor din sectorul 
agricol, OMEF 
nr.3512/2008 privind 
documentele  financiar-
contabile,  cu modificările 
și completările ulterioare, 
Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 
2226/2006 privind utilizarea unor formulare  financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 
din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi 
legislative extrem de importante și cu aplicabilitate crescută într-un județ cu preponderență agricol. 

Un alt subiect care a suscitat interes pentru participanți a fost aplicarea Legii 70/2015 privind 
întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări și plăți. 
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Au fost prezentate de către 
reprezentanții AJFP facilitățile 
existente în prezent pe site-ul ANAF 
precum Spațiul privat virtual, un 
serviciu care oferă persoanelor fizice 
accesul la informații precum: decizii 
de impunere, situația obligațiilor 
fiscale de plată, situația contribuțiilor 
de asigurări sociale declarate de 
angajator, alte informații și 
documente.   

 

 

 

FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
 

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Oficiului Registrului  
Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș 

 

În data de 26 august a avut loc o întâlnire de lucru între președintele Filialei CECCAR 
Maramureș conf. univ. dr. Cucoșel Constantin și dl. Solomon Dumitru Adrian - Directorul Oficiului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş. 

  
Acțiunea s-a 

desfășurat la sediul 
Filialei CECCAR 
Maramureș, iar cu 
această ocazie au fost 
dezbătute două 
probleme: 

Primul aspect 
discutat și analizat l-a 
constituit Regulile 
Programului pentru 
stimularea înfiinţării şi 

dezvoltării 
microîntreprinderilor 

de către întreprinzătorii 
debutanţi în afaceri – 
S.R.L.-D, prevăzute de 
legea nr. 97/2014. 
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În acest sens, au fost dezbătute propunerile de modificări pentru programul SRL-D aferent 
anului 2015, propuneri publicate pe site-ul aippimm.ro, acestea fiind semnificative, cele mai importante 
de la pornirea programului în 2015. 

În fapt este vorba de proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii debutanţi în afaceri. 

Cele mai importante modificări vor consta în: 
- Se elimină principiul primul venit – primul servit, urmând ca finanțarea să se acorde în 

funcție de punctajul obținut. Astfel, dacă până acum, aproximativ orice tip de afacere avea 
șanse la finanțare, de acum, având în vedere cererea foarte mare comparativ cu oferta, 
doar tipurile de afaceri care generează un punctaj mare pot obține finanțare, problema deja 
există și la restul programelor; 

- Înscrierea se face în mai multe sesiuni, de câte 15 zile fiecare, până când se epuizează 
bugetul; 

- Beneficiarul va trebui să facă dovada contribuției proprii la momentul semnării contractului 
de finanțare; 

- Cursul euro folosit va fi cel din ultima zi calendaristică a anului fiscal precedent; 
- Nu se va mai lucra cu CEC, A.F.N.-ul (alocațiile financiare nerambursabile) urmând a fi 

primit într-un cont de trezorerie deschis de către beneficiar; 
- Beneficiarul va trebui să îndeplinească minimul de 60 de puncte, grila de punctaj urmând a 

se modifica. 
Al doilea punct de pe ordinea de zi a întâlnirii a fost discutarea prevederilor legale privind 

conducerea evidenţelor contabile de către persoanele care nu au calitatea de expert contabil şi care 
nu sunt membre CECCAR. 

 
 

Analiza semestrială privind expertizele contabile judiciare 

 
Președintele Filialei 

CECCAR Maramureș conf. univ. 
dr. Cucoșel Constantin s-a întâlnit 
la sediul Tribunalului Maramureș 
cu d-na Butariu Florica – Biroul 
local de expertize judiciare din 
cadrul Tribunalului Maramureş. 

Cu această ocazie a avut 

loc discutarea şi analiza situaţiei 

expertizelor contabile judiciare 

depuse la Biroul local de 

expertize judiciare de pe lângă 

Tribunalul Judeţean Maramureş 

în semestrul I 2015, referitor la 

achitarea acestora. 
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Alte acțiuni desfășurate în luna august 
 

 
 
- Luarea de măsuri pentru organizarea examenului de acces pentru dobândirea calităţii de expert 
contabil şi contabil autorizat ce va avea loc în luna octombrie 2015, prin contactarea şi atragerea de 
candidaţi la examen.  
- Conducerea lucrărilor şedinţei Biroului Permanent al Consiliului Filialei CECCAR Maramureş din 
data de 26.08.2015 la care s-au discutat măsurile pentru organizarea manifestărilor prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei Contabilului Român” din 21 septembrie 2015 şi probleme diverse.  

- Conducerea lucrărilor şedinţei Consiliului Filialei CECCAR Maramureş din data de 26.08.2015 la 
care s-a analizat situaţia încasărilor cotizaţiilor aferente anului 2015 cu termenul de achitare 
31.03.2015, modul de organizare a cursurilor de pregătire destinate candidaţilor la examenul de 
acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, mediatizarea condiţiilor de acces, diverse 
probleme. 
- Pregătirea evenimentelor din 21 septembrie 2015 ocazionate de manifestările prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei Contabilului Român”. 
 

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 

 

 1. În data de  27 august 2015 a fost organizată la sediul filialei o masă rotundă privind 
modificările legislative apărute în ultima perioadă în domeniul contabil și fiscal, acțiune la care au 
participat reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehedinți, din cadrul serviciului 
de metodologie, precum și experți contabili și contabili autorizați, membri ai filialei CECCAR Mehedinți. 
Dintre cele mai importante modificări legislative, prezentate în cadrul întâlnirii, amintim: 

- Legea 209/2015, privind anularea unor obligaţii fiscale, publicată în Monitorul Oficial  nr. 540 
din 20 iulie 2015; 

- Legea nr. 225/2015, privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
anumite categorii de persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial  nr. 562 din 28 iulie 2015; 

- Ordonanţă nr. 19/2015, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor 
acte normative, precum şi unele măsuri de corelare legislativă, publicată în Monitorul Oficial nr. 574 
din 30 iulie 2015; 

- Ordin   nr. 217/4172/1348/835/2015, privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe 
pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial nr. 573 din 30 iulie 2015; 

- Decizia C.C. nr. 387/2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 
alin.(1) lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 27 iulie 2015; 

- OMF 930/2015, privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor 
economici din domenii cu reglementări specifice, publicat în Monitorul Oficial  nr. 623 din 17 august 
2015; 
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- OMF nr. 2097/ 2015, privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, 
publicat în Monitorul Oficial  nr. 634 din 20 august 2015; 

- OPANAF 2108/2015, pentru modificarea şi completarea procedurilor de agreare şi selecţie a 
practicienilor în insolvenţă de către A.N.A.F., publicat  în Monitorul Oficial  nr. 635 din 20 august 2015; 

- OMF nr. 1964 din 24 iulie 2015, pentru modificarea OPANAF 17/2015 privind stabilirea 
criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de tva, publicat în Monitorul Oficial nr. 566 din 29 
iulie 2015; 

- OMF nr. 1965 din 24 iulie 2015, privind modificarea şi completarea OPANAF 7/2010, pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată, publicat în Monitorul Oficial nr. 579 din 3 august 2015; 

- OMF 1966 din 03.08.2015, 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", publicat în Monitorul Oficial  nr. 580 din 3 august 
2015; 

2. În perioada 28-31 august 2015 a fost transmis membrilor filialei, prin e-mail, mesajul “Noutăți 
legislative”, care a cuprins un număr de 10 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în perioada 
20.07.2015-20.08.2015. Dintre modificările aduse la actele normative menționăm pe cele referitoare 
la: 

 - anularea unor obligații fiscale stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere scrisă care 
a fost comunicată contribuabilului, precum și anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
pentru anumite categorii de persoane fizice; 

 - acordarea unei bonificații de 10% din  suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat, 
pentru plata în avans integral a taxei anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc tip 
slot-machine; 

 - scutirea de impozit pe veniturile din salarii, pentru activitatea de creaţie de programe pentru 
calculator; 

 - modificarea procedurii de aprobare a regimului de declarare derogatoriu; 

 - modificări aduse procedurii privind criteriile de condiţionare a înregistrării în scopuri de TVA, 
precum și modificarea conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea 
adăugată. 

 

 

FILIALA MUREȘ 

 
În luna august au fost acordate vize de exercitare a profesiei membrilor care au îndeplinit 

condiţiile cerute, au fost eliberate avize anuale societăților și autorizații de exercitare a profesiei 
persoanelor fizice.  

Au fost mediatizate în rândul membrilor, prin poșta electronică, noile publicații ale editurii 
CECCAR, buletinele de actualitate internațională și cursurile pe care filiala intenționează să le 
organizeze, astfel:  „IFRS - tratament contabil și fiscal”, „Accesarea, utilizarea, recuperarea fondurilor 
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europene”, „Metode și practici specifice contabilității financiare agricole” în luna octombrie, „Evaluarea 
întreprinderii” luna noiembrie.  

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

 
 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 
        În data de 02.07., la invitația Camerei de Comerț și Industrie Prahova, conducerea filialei 
înpreună cu 16 membri au participat la Conferința “Prahova- Poartã deschisã investițiilor”.  

Cu ocazia conferinței a fost lansatã broșura “Prahova – Poartã deschisã investițiilor” ediția a 
IV-a, editatã în limba englezã. 

Recenzia lucrãrii a fost susținutã de dl. conf. univ. dr. ec. Lazãr Cornel, prorector al Universitãții 
Petrol și Gaze Ploiești. 

În cadrul broșurii, filiala CECCAR are o paginã de prezentare. 
Broșura urmeazã a fi distribuitã mediului de afaceri din județ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupã lansarea broșurii, a urmat o sesiune de prezentãri ale unor importante firme cu capital 
strain din județ precum: Alexandrion Grup România, Sky Center, Allianso Business Park, La Fiamonte 
- O.P Mediterraneo, Confindustria România - asociație a oamenilor de afaceri italieni. 

În cadrul sesiunii de discuții directorul filialei a prezentat oferta de servicii a CECCAR.  
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La manifestare au participat 92 persoane, printre care reprezentanți ai Corpului diplomatic, 

oficialitãți locale, primari din județ, oameni de afaceri. 

Cursuri organizate 
 
- Standarde Internaționale de Raportare Financiarã – aplicații în limba englezã - perioada 1-

3.07. cu o duratã de 10 ore. Cursul a fost susținut de dna. prof. univ. dr. ec. Iulia Jianu. Au participat 
40 membri. 

- Audit financiar și elemente de doctrinã – perioada 6-9.07 cu o duratã de 30 ore. Cursul a 
fost susținut de dl. lector univ. dr. ec. Florentin Caloian și de dl. Ion Iancu. Au participat 40 membri. 

- Fiscalitate - perioada 10-11.07 cu o duratã de 10 ore. Cursul a fost susținut de dl.  lector 
univ. dr. ec. Florentin Caloian. Au participat 40 membri. 

 
FILIALA CECCAR SIBIU 
 

În data de 27.08.2015, 
orele 15.00, la sediul filialei Sibiu 
a CECCAR s-a organizat o 
întâlnire de lucru cu experţii 
contabili înscrişi în anul 2015 în 
Grupul Experţilor Judiciari, la 
care au participat 30 experţi 
contabili. 

Scopul acestei întâlniri a 
fost acela de a comunica 
experţilor contabili înscrişi în lista 
de la Ministerul Justiţiei 
concluziile desprinse după 
întâlnirea din 30.06.2015 cu 
beneficiarii de expertize 
contabile judiciare. 

Auditorul de calitate, 
doamna Puchianu Ana, a 
prezentat aceste concluzii, după 
cum urmează: 
- dacă expertul contabil are nelămuriri cu privire la formularea obiectivele, i se recomandă solicitarea 
de precizări scrise din partea instanţei de judecată;  
- expertul contabil este obligat să se prezinte atunci când este citat de către     instanţă pentru a se 
pronunţa asupra perioadei de realizare a expertizei şi asupra unui onorariu prezumat; 
-  dacă din formularea obiecţiunilor la raportul de expertiză expertul constată că se solicită de fapt un 
obiectiv suplimentar, acesta este îndreptăţit să justifice acest aspect printr-o adresă la instanţa de 
judecată şi să solicite onorariu suplimentar; 

 -  experţii să evalueze cu simţ de răspundere nota de onorariu, astfel încât să nu  mai existe 
discrepanţe majore între cuantumul onorariilor solicitate pentru speţe similare; 

 -  experţii contabili judiciari pot să îşi deschidă cont la orice instituţie bancară     pentru  încasarea 
onorariului, deoarece până nu demult erau obligaţi să deschidă cont numai la CEC Bank; 
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 - se recomandă experţilor să 
abordeze cu mai mult simţ de 
răspundere, atât formularea 
răspunsurilor la obiectivele 
expertizei, cât şi încadrarea în 
termenele dispuse de către 
instanţe, pentru a nu  îngreuna 
procesul de justiție; 
  - urmare a solicitării experţilor 
contabili, de fluidizare a 
modului de decontare a 
onorariilor, direcţia economică 
a Tribunalului Sibiu va analiza 
posibilitatea decontării bilunare 
a onorariilor; 
  - reprezentanţii Tribunalului 
Sibiu au în vedere alocarea 
unui interval orar mai mare 
pentru experţii contabili 
judiciari, în vederea studierii 
dosarelor. 

 
  

 
FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 

1.  Joi 27 august 2015, în sala de ședințe de la sediul AJFP Vâlcea, conducerea filialei a 
organizat o întâlnire de lucru cu specialişti din cadrul AJFP, având ca temă Modificări legislative în 
vigoare începând cu 1 iulie 2015. Au participat din partea AJFP, dl. Mihai Octavian șef birou servicii 
pentru contribuabili, dna Iacob Denisa consilier superior compartimentul cazier fiscal și dna Ilie Elena 
– consilier superior registrul contabili, declarații fiscale, bilanțuri persoane juridice. Întâlnirea a fost 
moderată de președintele filialei dl. ec. Cocoș Vasile. 
 În prima parte a întâlnirii, reprezentanții AJFP au punctat toate actele normative modificate sau 
completate în luna iulie:  

● Legea nr. 187/10.07.2015 privind aprobarea OUG nr. 6/2015 - prevederi privind criteriile 
de reîncadrare a activităţilor independente în activităţi dependente (publicată în M.Of. nr. 
499/07.07.2015); Legea nr. 207/20.07.2015 – Noul cod de procedură fiscală – aplicabilitate de la 
01.01.2016 – (publicată în M.Of. nr. 547/ 23.07.2015); Legea nr. 209/2015 privind anularea unor 
obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizii 
de impunere emise şi comunicate contribuabililor (publicată în M.Of. nr. 540/20.07.2015); Legea 
nr. 225/31.07.2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite 
categorii de persoane fizice (publicată în M.Of. nr. 562/28.07.2015); O.G nr. 17/2015 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative 
(publicată în M.Of. nr. 540/20.07.2015) 
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Codul de procedură fiscală – introduce: art. 63 alin. (3)-(5), art. 100 alin. (4), art. 1131, art. 
116 alin. (8)-(10), art. 145 alin. (3)-(6), art. 229– modifică: art. 127 lit. b), art. 128 alin. (2), art. 1481, 
art. 149 alin. (12) în partea introductivă; ● ORDIN nr. 1964 / 24 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru 
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA; Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se 
prezinta la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect și complet datele și informatiile solicitate 
și nu clarifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care 
implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a 
desfasura activitati economice va proceda dupa cum urmeaza: 
a) respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA, intocmind un referat care cuprinde propunerea 
de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care persoana impozabila se afla la prima 
cerere de inregistrare in scopuri de TVA si/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui 
raport juridic fiscal – direct sau prin intermediul societatilor la care detine calitatea de asociat si/sau 
administrator; b) transmite solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, in celelalte situatii, impreuna 
cu toata documentatia care a stat la baza analizei, directiei regionale antifrauda fiscala care isi 
desfasoara activitatea in aria de competenta teritoriala a directiei generale regionale a finantelor 
publice din care face parte organul fiscal competent “.  

– Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. și 
compl. ult.) : – modifică: art. 66 alin. (2), art. 237, art. 25114alin. (3) și (4), art. 25118,art.260;– introduce: 
art. 66 alin. (3), art. 661, art. 202 alin. (5). Potrivit noii reglementări, art. 237 prevede: (1) La cererea 
oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va 
putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care: f) societatea nu și-a depus situațiile financiare 
anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere 
depășește 60 de zile lucrătoare; g) societatea nu și-a depus la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declarația că nu a desfășurat activitate de la 
constituire, dacă perioada de întârziere depășește 60 de zile lucrătoare.Potrivit noii reglementări, art. 
260 prevede: (1) Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în 
registrul comerțului a mențiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul 
registrului comerțului poate prelungi acest termen cu încă un an, dar nu mai mult de două ori. 

– Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul 
comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (M. Of. nr. 839 din 

13 septembrie 2004; cu modif. și compl. ult.); 
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– O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în 
registrul comerțului (M. Of. nr. 926 din 30 decembrie 2009; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 84/2010 (M. Of. nr. 323 din 17 mai 2010). 
In parte a doua,s-au adus clarificări în legătură cu:-modul de completare a decontului de TVA, 
rândurile 5, 5.1, 7, 7.1, 38, 39, 40; -declaraţia informativă 394,privind livrările/prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul naţional – completarea operaţiunilor pentru contribuabilii care aplică măsuri de 
simplificare/taxare inversă(art.160–Cod fiscal) si  dificultăţi în accesarea spaţiului privat virtual 
intampinate de membrii. 

La finalul întâlnirii,experţii contabili au primit Broşura ANAF care cuprinde serviciile oferite de 
instituţie  electronic/telefonic/prin corespondenţă/la sediul administraţiei fiscale. 

   
 
 
 
2. Pe parcursul lunii august, am continuat 

mediatizarea în mass media a manifestărilor 
ocazionate de ZNCR din 21 septembrie și 
organizarea examenului de acces la stagiu. 
Astfel, a fost publicat un anunț în presa locală, 
ziarul INFO PULS, ediția din 24 august, iar 
Președintele ec.Cocos Vasile a fost prezent într-
o emisiune TV la postul local ETALON, în data 

de 28 august. 24 august 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Președintele filialei CECCAR Vâlcea a participat luni 31 august 2015, ora 14.00 la ședința 

ordinară a Comisiei de Dialog Social desfășurată la sediul Instituției Prefectului județului Vâlcea. 
Punctul cel mai important de pe Ordinea de zi a fost Finanțarea sistemului de sănătate în județul 
Vâlcea, pe capitole bugetare; – raport prezentat de dl. Alin Voiculet Președinte-Director general Casa 
de Asigurări de Sănătate Vâlcea. 
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Mulţumim pentru articolele publicate în 
această revistă electronică, autorilor: 
 
Biroul Permanent al Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România 
 
Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul 
Central 

Echipele de conducere ale celor 42 de 
filiale CECCAR din ţară 
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