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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ALBA 

 
Filiala CECCAR Alba împreună cu Biroul Local de Expertize Judiciare Alba  au organizat în 

data de 13 noiembrie 2015 o masă rotundă cu tema: „Expertiza Contabilă judiciară, consecinţele 
fiscale aplicabile începând cu anul 2016 asupra persoanelor fizice autorizate membre ale Grupului 
Experților Judiciari”. 

Acţiunea a fost menită să răspundă unor cerinţe referitoare la domeniul expertizelor contabile 
judiciare asupra procedurilor de întocmire, depunere şi decontare a expertizelor contabile în baza 
legislaţiei în domeniu, precum şi a Standardului profesional nr. 35 privind Expertizele Contabile; 
consecinţele fiscale aplicabile începând cu anul 2016 asupra persoanelor fizice autorizate membre 
ale Grupului Experților Judiciari. 

Masa rotundă a avut  loc în sala de cursuri  
„Dionisie Pop Marţian” a Filialei CECCAR Alba şi au 
participat un număr de 25 de persoane, membri ai 
Grupului Experţilor Judiciari din cadrul Filialei 
CECCAR Alba, Bişu Predan Georgeta – Judecător 
delegat pe lângă Biroul Local de expertize tehnice 
judiciare din cadrul Tribunalului Alba şi d-na Rus 
Claudia -  referent în cadrul Biroului Local de 
Expertize Tehnice judiciare Alba. 

Au fost abordate probleme legate de: 

- Posibilitatea decontării expertizelor contabile 
prin societăţi de expertiză contabilă conform 
cu OG 2/2000, având în vedere faptul că unii 
colegii au forma de organizare ca „Persoană 
fizică autorizată” doar pentru efectuarea 
expertizelor contabile judiciare, restul 
activităţilor fiind desfăşurate pe societăţi de 
expertiză contabilă, în contextul creşterii 
fiscalității din anul 2016;  

- Probleme legate de termenele de decontare a expertizelor contabile după depunerea 
decontului final; 

- S-a solicitat ca judecarea cauzelor să se facă după ce se achită decontul final întrucât sunt 
mulţi colegi care nu au mai încasat onorariile finale, iar procedura executării prin executor 
judecătoresc este greoaie şi foarte costisitoare din punct de vedere material; 

- Au fost semnalate probleme legate de stabilirea obiectivelor de către instanţă astfel încât 
acestea să fie clare, concise şi la obiect; 

- Obiecţiunile făcute de avocaţi să nu se mai transforme în obiective la lucrarea de expertiză 
contabilă întrucât necesită muncă suplimentară neplătită. În acest sens, colegii noștri au fost 
sfătuiţi să nu accepte lucrări suplimentare fără să solicite recalcularea decontului; 
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- S-au discutat probleme legate de asigurarea respectului între profesii deoarece expertul 
contabil vine în ajutorul magistraţilor în vederea judecării cauzelor şi nu sunt subordonaţi 
niciunei entităţi parte în procesele de pe rolul instanţelor; 

- Au fost clarificate probleme legate de efectuarea unui singur raport de expertiză contabilă 
atunci când în cauză este numit şi un expert parte, fie prin însuşirea lucrării de expertiză, fie 
prin exprimarea unei opinii separate; 

- Respectarea eticii şi deontologiei profesionale în domeniul efectuării expertizelor contabile 
judiciare şi extrajudiciare; 
La finalul discuţiilor d-na judecător Bişu Predan Georgeta a informat membrii GEJ că s-au 

facut demersuri la Ministerul Justiţiei privind 
clarificarea aspectelor legate de decontarea 
expertizelor contabile judiciare prin societăţi 
comerciale de expertiză contabile şi a 
încurajat membrii GEJ să informeze de 
fiecare dată instanţa despre problemele 
apărute în efectuarea expertizelor contabile 
judiciare. Întrucât până la această dată nu 
s-a primit răspuns de la Ministerul Justiției, 
d-na judecător a asigurat că vom fi informați 
despre acesta. 

Membrii GEJ au hotărât să înainteze 
o adresă către Tribunalul Alba prin care să 
semnaleze toate problemele cu care se 
confruntă în efectuarea lucrărilor de 
expertiză contabilă judiciară, iar d-na 
judecător Bisu Predan Georgeta ne-a 

asigurat că va informa atât pe dna Preşedinte a Tribunalului Alba, cât şi Magistraţii în şedinţele de 
lucru. 

Discuţiile au fost interactive, au clarificat problemele legate de expertizele contabile judiciare 
şi extrajudiciare, în folosul membrilor CECCAR Filiala Alba şi considerăm că au fost lămurite 
problemele de interes pentru membri.  
  Întâlnirea de lucru s-a desfăşurat într-o atmosferă caldă, colegială, constituind un bun prilej 
de apropiere şi de relaţionare între toţi colegii prezenţi la acest eveniment. 

 
FILIALA CECCAR ARAD 

 
În  zilele de  4 și 5 noiembrie a.c.  a  avut loc întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R.  Filiala  

Arad,  locaţie  sala  de curs  C.E.C.C.A.R. ”Dimitrie Cameniţă”.  La  această  întâlnire au  participat 
în ziua de 04.11.2015 – 95  membri experţi contabili, iar în data de 05.11.2015 – 75 membri contabili  
autorizaţi. 
 Prof. univ. dr. Cernușca Lucian a  prezentat noutățile legii 227/08.08.2015 și alte aspecte 
profesionale. 

Dosarul prețurilor din transfer: Dacă în acest moment firmele nu sunt obligate să dețină un 
dosar de prețuri de transfer decât în cazul unui control, având la dispoziție un termen de 3 luni 
pentru întocmirea dosarului, începând cu anul 2016 firmele vor fi obligate să aibă deja întocmit acest 
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dosar al prețurilor de transfer. Noile obligații sunt prevăzute de noul Cod de procedură fiscală 
(Legea 207/2015). Începând cu 1 ianuarie 2016, toate firmele din România vor fi obligate să 
întocmească o analiză de risc. O astfel de analiză, în perspectiva Legii 333/2003, presupune 
auditarea (inspecția) unor puncte de lucru și sedii de societăți în vederea statutării măsurilor de 
securitate existente la fața locului și confruntate cu prevederile (grilele de măsuri), indicate de Poliția 
Română. 
 Cine poate efectua evaluarea? 
Această inspecție sau evaluare, 
denumită și analiza de risc privind 
securitatea fizică, se poate face 
numai de către evaluatori de risc 
autorizați în acest scop. Acești 
evaluatori trebuie să fie inregistrați în 
RNERSF (Registrul Național al 
Evaluatorilor de Risc la Securitate 
Fizică). 
 Taxare inversă aplicată pentru 
noi operațiuni din 1 ianuarie 2016: 
livrarea de clădiri, părți de clădire și 
terenurile de orice fel în regim de 
taxare; furnizările de telefoane 
mobile, și anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea 
autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare;  furnizările 
de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, 
înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final; furnizările de console de jocuri, 
tablete PC și laptopuri. 
 Impozitare clădire (taxe locale): dacă în incinta acelei locuințe cunoaștem cu certitudine că 
într-o cameră se desfășoară activități economice, iar restul locuinței este folosit cu o destinație 
rezidențială, în acest caz impozitarea este mixtă -  impozitul majorat se datorează numai pentru 
suprafața acelei camere, iar pentru restul locuinței se va calcula și datora un impozit cu cotă redusă.  
 D-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., a prezentat următoarele reglementări fiscale:  

 Ordin nr. 1198/2015 din 30 
septembrie 2015 pentru modificarea 
şi completarea unor reglementări 
contabile; Ordin  nr. 2252/2015 din 31 
august 2015 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind acordarea 
statutului de operator economic 
autorizat); Ordin  nr. 2594/2015 din 5 
octombrie 2015 privind stabilirea 
organelor fiscale competente pentru 
organizarea şi gestionarea cazierului 
fiscal, procedura de înscriere, 
scoatere şi rectificare a informaţiilor 
în/din cazierul fiscal, solicitare şi 
eliberare a certificatului de cazier 
fiscal, modelul şi conţinutul 
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formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal; 
Ordin  nr. 239/2015 din 25 septembrie 2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub 
forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care 
desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc; Ordonanţă de urgenţă 
nr. 44/2015 din 14 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. 
 

 
Seminar “Codul fiscal și Codul de  

procedură fiscală  aplicabile de la 01.01.2016” 

 
 Modificările aduse legislației fiscale, respectiv Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, 

cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2016, care privesc activitatea experților contabili și contabililor 
autorizați, au fost prezentate de reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice: d-na Mariana Vizoli - 
director general adjunct Direcția generală Cod fiscal, legislație și reglementări vamale; d-na Georgeta 
Toma - șef 
serviciu legislație 
impozit pe profit, 
impozit pe venit și 
contribuții sociale; 
d-nul Doru Dudaș 
– director general 
Direcția Generala 
de Legislație, cod 
procedură fiscală, 
reglementări 
nefiscale și 
contabile, în cadrul seminarului organizat de filiala Arad, în colaborare cu Agenția Județena Fiscală 
Arad și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, în data de 27 noiembrie 2015. 

 Invitații au prezentat participanților cele două reglementări pornind de la necesitatea 
înbunătățirilor care au fost aduse în materie de legislație fiscală, fiind vizate toate zonele fiscalității: 
impozit pe profit, TVA, microîntreprinderi, impozit pe venit, contribuții sociale.  

 Potrivit doamnei Georgeta Toma – referitor la impozitul pe profit, o modificare importantă este 
modul în care o cheltuială este considerată deductibilă; conform reglementării actuale este 
deductibilă cheltuiala aferentă unui venit impozabil - Codul fiscal modificat prevede ca o cheltuială 
este deductibilă dacă este aferentă activității economice. 

 În continuare modificările Codului Fiscal au fost prezentate astfel: definții, măsuri antiabuz, 
contribuabili, rezultate financiare, mod de calcul, corectarea erorilor, deduceri - cu exemple, scutiri 
pentru profitul reinvestit, elemente de natura veniturilor și cheltuielilor, cheltuieli salariale, sociale, 
pensii, sănătate, tratamentul bunurilor lipsă sau degradate, provizioane, cheltuieli de sponsorizare, 
cheltuielile cu amortizarea mijloacelor de transport, aspecte privind reorganizările societăților. 

D-na Mariana Vizoli a prezentat modificările relevante privind TVA. 
 În domeniul taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor, autorităţile fiscale şi alte autorităţi 

naţionale trebuie să ţină cont de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
În cazul în care se constată că există un abuz de lege, tranzacţiile implicate în astfel de practici 

abuzive trebuie redefinite, astfel încât să se restabilească situaţia care ar fi prevalat în lipsa 
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tranzacţiilor ce au constituit abuzul. Organele fiscale competente au dreptul de  a anula TVA dedusă 
în legătură cu fiecare tranzacţie ori de câte ori se constată că dreptul de deducere a fost exercitat în 
mod abuziv. Pentru a invoca abuzul de lege, trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții: 

 a) tranzacţiile în cauză, în pofida aplicării formale a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile 
legale, au drept rezultat garantarea unor avantaje fiscale care ar contraveni scopului acelor dispoziţii 
legale; 

 b) trebuie dovedit, în mod obiectiv, faptul că scopul esenţial al operaţiunilor în cauză este 
de a se obţine un avantaj fiscal.  

Ca urmare a acestor prevederi, a fost eliminat articolul de la Titlul VII care se referea la 
răspunderea individuală și în solidar a beneficiarului, operațiunea constând în transferul tuturor 
activelor sau al unei părţi a acestora efectuat cu ocazia divizării sau fuziunii nu constituie livrare de 
bunuri în sensul TVA, respectiv nu este o operațiune cuprinsă în sfera de aplicare a TVA.  

Întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire şi ulterior se înregistrează în scopuri 
de TVA vor avea obligaţia regularizării avansurilor încasate sau a facturilor emise înainte de trecerea 
la regimul de taxare, pentru a aplica regimul în vigoare la data livrării de bunuri/prestării de servicii. 

Baza de impozitare este constituită din: 
- pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (4) şi (5) (livrarea către sine și distribuirea de 

active către asociați), pentru transferul prevăzut la art. 270 alin. (10) şi pentru achiziţiile 
intracomunitare considerate ca fiind cu plată şi prevăzute la art. 273 alin. (2) şi (3), preţul de 
cumpărare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenţa unor astfel de preţuri de 
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cumpărare, preţul de cost, stabilit la data livrării. În cazul în care bunurile reprezintă active corporale 
fixe sau bunuri de natură alimentară al căror termen de consum a expirat şi care nu mai pot fi 
valorificate, baza de impozitare se stabileşte conform procedurii stabilite prin normele metodologice, 
respectiv, baza de impozitare va fi valoarea de înregistrare în contabilitate diminuată cu amortizarea 
contabilă. Dacă activele corporale fixe sunt complet amortizate, precum și în cazul  bunurilor de 
natură alimentară al căror termen de consum a expirat şi care nu mai pot fi valorificate, fiind  
acordate gratuit unor organizaţii fără scop patrimonial, instituții publice sau  unități de cult și structuri 
ale cultelor religioase recunoscute în România, conform prevederilor în vigoare privind libertatea 
religioasă și regimul general al cultelor, care fac dovada că le vor acorda gratuit în scopuri sociale 
sau filantropice,  baza de impozitare este zero. 

Prevederi care permit ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul în care contravaloarea 
bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a confirmării unui plan de 
reorganizare prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată, conform prevederilor legii 
insolvenţei, ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare 
a planului de reorganizare, iar în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data pronunțării 
hotărârii judecătorești de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, hotărâre rămasă 
definitivă/definitivă şi irevocabilă, după caz.  

În cazul în care ulterior pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de 
reorganizare sunt încasate sume aferente creanțelor modificate sau eliminate prin planul de 
reorganizare, se anulează ajustarea efectuată, corespunzător sumelor respective prin decontul 
perioadei fiscale în care acestea sunt încasate. 

Reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% în anul 2016 și la 19% începând cu 1 
ianuarie 2017 

-Continuarea aplicări cotei reduse de TVA de 9% pentru alimente, suplimente alimentare și 
servicii de restaurant; 

-Reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru: cinematografe, muzee, monumente, grădinii 
zoologice, expoziții, evenimente culturale, cărți, ziare, reviste și implementarea cotei reduse de 5% 
pentru evenimente sportive. 

Dispoziții aplicabile pentru modificarea de cotă: 
 Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia 

cazurilor prevăzute la art. 282 alin. (2), pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei. 
(5) În cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare, cota aplicabilă este cea în vigoare 

la data la care intervine faptul generator, cu excepţia situaţiilor în care este emisă o factură sau este 
încasat un avans, înainte de data livrării/prestării, pentru care se aplică cota în vigoare la data la care 
a fost emisă factura ori la data la care a fost încasat avansul. 

(6) În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la 
data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 282 alin. (2), precum şi 
în situaţia prevăzută la alin. (5). 

În cazul evenimentelor menţionate la art. 287 (actual 138) (reducerei de preț, anulări contracte 
etc), taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, 
cotele aplicabile şi cursul de schimb valutar sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat 
aceste evenimente. 

 D-nul Doru Petru Dudaș a prezentat aspecte privind Codul de procedură fiscală, elemente de 
noutate în Codul de procedură fiscală, introducerea penalității de nedeclarare în cuantum de 0,08% 
pentru fiecare zi întârziere, pentru sumele care nu au fost declarate sau au fost declarate eronat. În 
cazul în care obligațiile fiscale se plătesc în termenul stabilit de organul fiscal, sau se reeșalonează la 
plată se achită o diminuare a penalității cu 75%.  
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Aceste noutăți au în vedere încurajarea agenților economici la conformarea voluntară, în 
prezent persoanele care declară dar nu plătesc datorează aceleași majorări și penalități ca și cei care 
nu fac niciun fel de declarație.  

S-a reglementat sancționarea cu nulitate a actului administrativ fiscal, emis cu încălcarea 
regulilor de competență și actul afectat de o gravă și evidentă greșeală, precum și actul care nu 
precizează organul fiscal emitent. S-a dezvoltat modul de conduită a organului fiscal în ceea ce 
privește exercitarea de către acesta a dreptului de apreciere; a fost reglementat principiul 
rezonabilității și echității ca mod de conduită a activității organelor fiscale, principiul legalității în 
administrarea impozitelor și taxelor, s-a completat procedura de completare a răspunderii solidare cu 
prevederi care să îmbunătățească echilibrul drepturilor și obligațiilor părților implicate, s-a precizat 
expres termenul de prelungire de 45 zile pentru soluționarea unei cereri, s-au reglementat și regulile 
controlului inopinat; s-au precizat clar regulile privind inspecția fiscală: începerea – încetarea - 
suspendarea controlului; s-a reglementat posibilitatea contribuabililor de a depune în vederea 
suspendării executării silite drept garanție, scrisori de garanție sau polițe de asigurare, s-a 
reglementat regimul obligațiilor fiscale, accesorii, pe perioada executării actului administrativ fiscal, 
publicitatea debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, instituția radierii înregistrării fiscale, 
procedura refacerii inspecției fiscale, reguli speciale privind ordinea de stingere a creanțelor 
administrate de organele fiscale locale, reguli noi privind  procedura vânzării la licitație a bunurilor 
sechestrate. 

În ce privește structura noului Cod de procedură fiscală, aceasta a fost îmbunătățită în sensul 
ca au fost comasate unele titluri, urmărindu-se funcțiile unei administrații fiscale, funcții care 
reprezintă principiul după care este organizată ANAF. 

La acest seminar au participat peste 250 persoane, membri ai filialei CECCAR Arad, 
economiști din sectorul privat, întreprinderi mici și mijlocii, administratori și manageri. 
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FILIALA CECCAR BIHOR 
 

În baza obligaţiilor ce îi revin din Constituţia IFAC şi din standardele emise de acesta, 
CECCAR le solicită tuturor profesioniştilor contabili să îşi dezvolte şi să îşi menţină competenţa 
profesională relevantă şi adecvată pentru activitatea lor şi pentru responsabilităţile lor profesionale. 

În vederea sprijinirii educaţiei continue a membrilor filialei, dar şi a încurajării celor mai bune 
practici în cadrul cabinetelor, în luna noiembrie a.c. în cadrul filialei Bihor au avut loc acţiuni 
educative destinate creşterii valorilor profesionale şi dezvoltării aptitudinilor personale manifestate în 
relaţiile cabinetelor membrilor CECCAR cu clienţii acestora. Cursul organizat în domeniul 
standardelor profesionale, și anume Standardul nr. 40 „Controlul calităţii şi managementul 
relaţiilor cu clienţii unei firme membre CECCAR și ghidul de aplicare” a abordat aspecte 
conceptuale referitoare la resursa umană privită ca element strategic al cabinetului, strategia 
cabinetului membru CECCAR ca parte integrantă a managementului relaţiilor cu clienţii, îmbinate 
armonios cu aspecte practice dezvoltate în studii de caz (analiza SWOT) care au încurajat cursanţii 
să devină parte activă a procesului educaţional, prin formularea de întrebări şi dezbaterea unor 
subiecte cu impact direct asupra bunelor practici din cabinetele membrilor filialei (rolul CECCAR în 
definirea strategiei cabinetelor şi a formării resursei umane, rezolvarea dilemei sarcini-potenţial, 
elaborarea strategiilor de ameliorare a dilemelor, atitudinea corectă în relaţiile cu clienţii, procese şi 
proceduri privind managementul relaţiilor cu clienţii, principiul cauză-efect etc.).  

Cursul „Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă” a utilizat asemenea tuturor 
acţiunilor educaţionale organizate sub autoritatea CECCAR, ca o cerinţă de armonizare cu 
exigenţele globale ale profesiei contabile, metode de prezentare şi de lucru care facilitează 
extinderea competenţelor membrilor filialei privind gestiunea relaţiilor cu clienţii cabinetelor 
membrilor CECCAR, cunoştinţele şi competenţele dobândite putând fi folosite în contextul gestiunii 
relaţiilor cu actualii clienţi ai cabinetelor membre CECCAR sau cu potenţiali clienţi ai acestora.  

 Informaţiile prezentate au sporit interesul pentru înţelegerea şi aprofundarea aspectelor 
informale care pot adăuga succesului profesional un plus de valoare şi satisfacţie personală. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 
 

„EVOLUĂM ÎMPREUNĂ! 
Importanța promovării, sprijinirii și susținerii activității IMM-urilor” 

Brăila, 17 noiembrie 2015 
 

        Evenimentul profesional organizat cu prilejul 
Săptămânii Europene a IMM-urilor în data de 17 
noiembrie 2015, de către  filiala CECCAR Brăila în 
parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncoveanu – 
Centrul de Studii Brăila și intitulat „Evoluăm Împreună! 
Importanța promovării, sprijinirii și susținerii activității 
IMM-urilor” a reprezentat o acțiune cuprinsă  în 
programul activităților CECCAR pentru 2015 și a atins 
următoarele obiective: promovarea profesiei contabile la 
nivel local, prezentarea măsurilor de sprijin pe care le 
oferă UE şi autorităţile locale, regionale şi naţionale IMM-
urilor şi microîntreprinderilor, colaborarea între CECCAR 
şi mediul universitar.  

Au răspuns invitaţiei membrii filialei, întreprinzători 
locali şi reprezentanți ai instituţiilor locale: dna Daniela 
Cojocaru Consilier CCIA Brăila - OTIMMC Constanţa, dna 
Panaitescu Iuliana – reprezentant ADR Sud-Est, dl. 

Mircea Florin - Director General al R.A. 
Administraţia Zonei Libere Brăila, 
antreprenori, 61 profesionişti contabili 
membri CECCAR, cadre didactice, studenţi.  
Pentru promovarea evenimentului au fost 
realizate afişe, invitaţii, pliante dedicate 
evenimentului din Saptămâna europeană a 

IMM-urilor, broşuri și mape de prezentare CECCAR. 
Simpozionul a beneficiat de mediatizare on-line  pe 
site-urile celor două instituții, dar si pe pagina de 
Facebook a Universității Constantin Brâncoveanu.  
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Lucrările evenimentului au fost conduse de d-
na Paula Ştefănescu, Preşedinte al Filialei 
CECCAR Brăila şi d-na Vechiu Camelia, 
Decan al Facultăţii de Management Marketing 
în Afaceri Economice Brăila din cadrul 
Universităţii Constantin Brâncoveanu. 

D-na conf. dr.  Camelia Vechiu – 
decan al Facultăţii de Management Marketing 
în Afaceri Economice din Cadrul Universităţii 
Constantin Brâncoveanu – Centrul de studii 
Brăila a precizat că în ultimii 4 ani a numărat 
peste 10 evenimente organizate în colaborare 
cu filiala CECCAR Brăila sub formă de 

întâlniri şi diferite manifestări: „Acest simpozion este al III-lea 
eveniment de o asemenea amploare organizat împreună şi ne 
bucurăm să fim astăzi prezenţi alături de dvs. 

Tema abordată astăzi, spiritul antreprenorial, este un 
subiect despre care se discută mult la nivelul Uniunii Europene şi 
în ultima perioadă şi la noi. Universitatea Constantin 
Brâncoveanu a acordat acestei teme o atenţie deosebită. Încă de 
acum 10 ani în planul de învaţământ există o disciplină numită 
«Antreprenoriat» şi mai are în completare «Managementul 
producţiei». Prin această disciplină încercăm să le insuflăm 
tinerilor, studenţilor spiritul de iniţiativă, de a-şi crea propria 
afacere, de a fi proprii lor stăpâni, de a căuta să se realizeze 
profesional prin forţe proprii. 

Instituţiile noastre vor colabora cu siguranţă în continuare 
şi să sperăm că în general mediul economic şi atmosfera la nivel 
naţional se vor schimba cu mult în bine”. 

 
 

Dna Conf. univ. dr. Gherman Liliana – Victoria, 
Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Centrul universitar 
Brăila a prezentat tema „Promovarea spiritului antreprenorial – 
premiză a succesului în afaceri”  

„Succesul unei afaceri depinde, în bună măsură, de 
oamenii care o gestionează, de aptitudinile şi caracteristicile 
întreprinzătorului. S-a încercat conturarea unui profil al 
acestuia, dar s-a ajuns la concluzia că nu există un model ideal 
după care să se ghideze cei care doresc să pătrundă în lumea 
afacerilor. Deşi antreprenorii deţin câteva calităţi comune, ei 
sunt total diferiţi, iar succesul lor depinde şi de situaţiile 
economice în care îşi desfăşoară activitatea. 

Un context favorabil dezvoltării spiritului antreprenorial 
este important pentru o economie. De aceea, studiile care 
urmăresc identificarea secretelor comportamentului 
întreprinzătorilor care au reuşit, par a fi o necesitate. Nimeni nu 
se naşte pentru a fi întreprinzător. Reuşita nu ţine seama de 
originea întreprinzătorului, aceasta fiind influenţată de nevoile 
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şi tenacitatea acestuia, de mediul economic şi cultural. Studiul asupra întreprinzătorului solicită şi o 
analiză psihologică a comportamentului său complex şi multidimensional. El trebuie plasat în cadrul 
unei echipe, al unei firme sau al unui sistem economic, medii care-i pot modifica comportamentul. 

Succesul în afaceri are legătură cu personalitatea întreprinzătorului, cu însuşirile intelectuale, 
temperamentale, trăsături de caracter, abilităţi, aptitudini şi competenţe dobândite prin învăţare şi 
experienţă. 

În plan comportamental „învingătorul este caracterizat adeseori printr-un dinamism extrem de 
puternic şi de o energie incontestabilă”, care îl „pun” în mişcare, generându-i, ca principale 
caracteristici comportamentale, ambiţia şi dorinţa de a reuşi şi, în mod deosebit, dinamismul 
comportamental: angajarea personală, autodeterminarea, tenacitatea şi autodepăşirea. 

Pentru un întreprinzător este esenţial să-şi însuşească tehnicile de comunicare şi de 
comportare, să înfrunte cu voinţă şi curaj provocările mediului concurenţial. 

Întreprinzătorul îşi dedică energia, iniţiativa, timpul şi cunoştinţele, expunându-se riscurilor 
pentru a conduce o afacere proprie, pentru a produce bunurile şi serviciile cerute de consumatori. 

Spiritul antreprenorial este combinaţia optimă între inovaţie, risc şi capacitatea de a lua 
decizii corecte în condiţiile de incertitudine generate de evoluţia pieţei. 

Întreprinzătorul este acea persoană care îşi asumă riscul începerii propriei afaceri, care 
propune şi realizează o afacere, o personalitate credibilă, cu o motivaţie puternică, cu competenţe 
profesionale şi manageriale şi care determină orientarea spre satisfacerea optimă a beneficiarilor 
afacerii sale.”  

Dna Camelia Vechiu – conf. Dr. Decanul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri 
Economice din Cadrul Universităţii 
Constantin Brâncoveanu – Centrul de 
studii Brăila a prezentat un studiu foarte 
interesant realizat împreună cu d-na 
Gianina Ciorăşteanu, lector doctor în 
cadrul Universităţii ”Constantin 
Brâncoveanu” referitor la „Opţiunea de 
antreprenoriat a studenţilor - o realitate 
concretă?”.  

Obiectivele urmărite au fost: 
-identificarea intenţiei 

antreprenoriale în rândul studenţilor 
economişti; 

-identificarea domeniilor de interes 
pentru cei care doresc să iniţieze o 
afacere; 

-identificarea surselor de finanţare. 
 
Principalele concluzii ale analizei au fost: 
-necesitatea dezvoltării unei culturi antreprenoriale la nivel naţional, educaţia antreprenorială 

fiind necesară din primii ani de şcoală; 
-asigurarea unui mediu economic care să încurajeze spiritul antreprenorial în rândul tinerilor; 
-asigurarea resurselor financiare astfel încât acestea să nu fie un obstacol în dezvoltarea unei 

afaceri; 
-în viziunea studenţilor un antreprenor trebuie să aibă trei calităţi principale: pasiune, 

optimism şi spirit de competiţie. 
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D-na Daniela Cojocaru - Consilier CCIA Brăila - OTIMMC 
Constanţa a prezentat  Programele de finanțare 
nerambursabilă din bugetul de stat, implementate de AIPPIMM. 

S-a referit în principal la: 
-Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru 

sprijinirea dezvoltării IMM-urilor. România este prima ţară din 
Europa în care se implementează acest program. S-au prezentat 
obiectivele acestui program, criteriile de eligibilitate cumulative. 
Informează că în anul 2015 se desfăşoară 9 workshop-uri în 
perioada noiembrie – decembrie 2015. Pentru regiunea Sud-Est 
Workshop-ul se desfăşoară în perioada 16-24 noiembrie la 
Constanţa, unde sunt înscrişi şi 2 membri ai filialei CECCAR 
Brăila.  

- Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale 
şi facilitarea accesului la finanţare – START: beneficiari, criterii 
de eligibilitate, cheltuieli eligibile, etapele pentru obţinerea AFN. 
 -Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi: 

beneficiari, criterii de eligibilitate, tipuri de facilităţi pentru microîntreprinderea SRL-D; obligaţii, 
categorii de cheltuieli eligibile la finanţare, schema de finanţare, etapele obţinerii finanţării 
nerambursabile. 
 La finalul evenimentului dl. Mircea Florin – director al Regiei Autonome Zona Libera SA a 
prezentat din experienţa sa ca manager al unei mari societăți ce înseamnă să fii antreprenor şi cu 
ce greutăţi se confruntă mediul de afaceri. 
 
 Participanţii au pus întrebări, au dezbătut subiectele prezentate şi au apreciat pozitiv calitatea 
informaţiilor din cadrul evenimentului. 
 

 Concluzii şi încheiere . 
În incheiere subiecte prezentate au 

fost apreciate de participanţi ca fiind 
pozitive mediului de afaceri, evenimentul 
prezentând de fapt antreprenoriatul drept o 
alternativă de carieră şi dezvoltare 
personală pentru studenți şi punând în 
lumină imaginea reală a antreprenoriatului 
– creator de valoare şi de locuri de muncă 
pentru cei ce activează în acest segment. 
       În încheiere, preşedintele filialei 
CECCAR Brăila dna Paula Ştefanescu a 
mulţumit tuturor celor prezenţi  pentru 
participare, a concluzionat  afirmând că 
materialele prezentate au avut un conţinut 
foarte interesant şi vin atât în  sprijinul 
activităţilor profesionale ale membrilor, cât 
şi al mediului de afaceri şi  comunităţii 
locale şi şi-a exprimat dorinţa de organizare a acestui gen de evenimente şi pe viitor de către filiala 
CECCAR Brăila. 
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Legislația financiar-fiscală, în dezbatere 

 
În data de 23 noiembrie 2015 filiala CECCAR Brăila a fost gazda unei noi întâlniri cu membrii 

experți contabili și contabili autorizați ce a avut ca subiect dezbaterea noutăţilor din legislaţia 
financiar fiscală – alături de dna Mariana Lozneanu, Consilier superior în cadrul  AJFP Brăila. 
Legislația discutată împreună cu profesioniștii contabili a abordat: 

- Legea nr. 267/2015 din 6 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – 
urmare acesteia agenţii economici pot utiliza aparate de marcat electronice fiscale pentru încasarea 
contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de 
telefonie, inclusiv de 
telefonie mobilă, de 
poştă şi curier, de 
salubritate, de 
televiziune, inclusiv prin 
cablu, de internet; 
          -Ordinul nr. 
2184/2015 din 4 
noiembrie 2015 pentru 
stabilirea valorii 
nominale indexate a unui 
tichet de masă pentru 
semestrul II al anului 
2015, publicat în: Monitorul Oficial  nr. 837 din 10 noiembrie 2015; 

-Ordinul nr. 2185/2015 din 4 noiembrie 2015 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate 
care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2015, publicat în 
Monitorul Oficial  nr. 837 din 10 noiembrie 2015; 

-Legea  Nr. 254/2015 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat publicată în Monitorul Oficial  nr. 818 din 3 noiembrie 2015, care în principal modifică 
domeniile din Clasificarea activităţilor din economia naţională unde se poate presta muncă 

necalificată cu caracter 
ocazional.  

De asemenea, s-au 
facut precizări cu privire la 
titlul V din Legea  nr. 
227/2015 din 8 septembrie 
2015 privind Codul fiscal cu 
privire la contribuţiile 
sociale obligatorii, baze de 
calcul, cote, stabilirea 
contribuţiilor datorate. 
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Brăila - Întâlnirea de lucru cu participarea beneficiarilor de expertize contabile judiciare 
şi membri experţi contabili GEJ - 25 noiembrie 2015 

 
În data de 25 noiembrie 2015 filiala CECCAR Brăila a organizat în sala de curs N. N. 

Constantinescu întâlnirea de lucru semestrială cu participarea beneficiarilor de expertize contabile 
judiciare şi a membrilor experți contabili. Obiectul 
întâlnirii l-a constituit analiza şi dezbaterea activităţii 
de expertiză contabilă cu beneficiarii pe sem II şi 
anul 2015. 

 Din partea beneficiarilor de expertize 
contabile judiciare au răspuns invitaţiei: Biroul Local 
de Expertize Judiciare de pe lângă Tribunalul Brăila 
– dna Soare Andy Maria şi Inspectoratului Judeţean 
de Poliţie Brăila inspector Cornea Marcel.  

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

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

Din punct de vedere statistic, activitatea de 
expertiză contabilă judiciară aferentă semestrului II 
și anul 2015 comparativ cu aceeaşi perioadă 
aferentă anului precedent a fost prezentată de 
auditorul de calitate EC Nisipeanu Gheorghe în 
urma căreia au rezultat informaţii referitoare la: 
- numărul de rapoarte de expertiză contabilă 
întocmite de membrii GEJ; 
- numărul de experţi contabili înscrişi în listele pe 
specializări; 
- numărul mediu de expertize contabile; 
- numărul experţilor contabili care au efectuat 
expertize contabile; 
- media rapoartelor de expertiză contabilă efectuate 

de experţii contabili care au primit misiuni; 
-numărul referatelor de nerespectare a normelor profesionale şi cauzele. 
De asemenea auditorul de calitate a mai pus în atenţia membrilor câteva prevederi ale 
Codului de Procedură Civilă: 
- cf. art. 336, alin. 2 Cod Procedură Civilă - „când sunt mai mulţi experţi cu păreri deosebite, 
lucrarea trebuie să cuprindă părerea motivată a fiecăruia”; 
-cf. art. 178, alin. 2 d Procedură Civilă – „când sunt mai mulți experţi contabili se întocmeşte 
un singur raport de expertiză. Opiniile separate se motivează în acelaşi raport”; 
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-conform art. 336, alin. 3 din Codul de Procedură Civilă  – „în cazurile anume prevăzute de 
lege, depunerea raportului se va face numai după obţinerea avizelor tehnice necesare ce se 
eliberează numai de organismele de specialitate competente”.  

Probleme ridicate de către experţii contabili membri GEJ referitoare la timpul de primire a 
încheierilor de şedinţă, obiective uneori neclare sau fără legătură cu activitatea financiar-contabil, 
modalitatea de punerere în executare a hotărârilor judecatoreşti definitive şi irevocabile, unele 
neclarităţi cu privire la desemnarea experţilor de către organele de cercetare penală, auditarea 
raportului de expertiză contabilă judiciară întocmit de expertul contabil indiferent de specilitatea 
acestora -  au fost dezbătute împreună cu reprezentanţii prezenţi - Biroul Local de Expertize şi IPJ,  
care au manifestat pe tot parcursul întâlnirii un interes deosebit, deschidere în colaborare şi 
comunicare şi soluţii în rezolvarea problemelor. 

Întâlnirea s-a finalizat cu ideea perfecţionării comunicării la nivel instituţional între toţi factorii 
implicaţi, aceasta fiind calea optimă de rezolvare a problemelor practice în expertiză în general. 

 

FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 

 
Simpozionul profesiei contabile ”Personalitatea prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea 
românească” – ediția a III-a 

  
În agenda lunii noiembrie, evenimentul marcant este reprezentat de cea de-a III-a ediție a 

Simpozionului profesiei contabile ”Personalitatea prof. univ. dr. Marin Toma în contabilitatea 
românească”. Desfășurat sub egida temei ”Tendințe europene privind reformele contabile 
contemporane în raport cu 
necesitățile informaționale ale 
managementului”, evenimentul 
amintit a fost găzduit de Amfiteatrul 
”Prof. univ. dr. Marin Toma” din 
cadrul filialei București, la data de 
19 noiembrie a.c. 
 Inițiat în anul 2013 de Filiala 
București, cu sprijinul Directorului 
General al CECCAR, ec. Daniela 
Vulcan-Văduva, evenimentul a 
devenit deja o tradiție, fiind constituit 
ca omagiu față de moștenirea de 
mare preț lăsată de președintele 
CECCAR, prof. univ. dr. Marin 
Toma, care a depus eforturi 
nemărginite atât în promovarea 
contabilului român la nivel național, 
european și internațional, cât și în dezvoltarea principalelor direcții de perspectivă ale profesiei 
contabile. 
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 Simpozionul s-a bucurat de prezența conducerii Corpului, reprezentată de Directorul General, 
ec. Daniela Vulcan-Văduva, domnia sa aducând un plus de emoție și semnificație evenimentului prin 
cuvântarea din deschidere: ”Simpozionul de astăzi trezește emoții în rândul tuturor profesioniștilor 
contabili membri CECCAR, nu numai membrilor Filialei CECCAR București, pentru faptul că are în 
prim plan pe cel care a construit, alături de echipe de-a lungul anilor, Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România. Domnul prof. univ. dr. Marin Toma, aflat acum în alte planuri ale 
existenței, veghează ca lucrurile în CECCAR să meargă pe drumul pe care întotdeauna l-a arătat 
tuturor celor cu care a colaborat și tuturor celor care au format profesia contabilă – drumul cinstit, 
plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul ce le caracterizează, drumul care poate fi 
parcurs doar în echipă, drumul pe care orice profesionist contabil, odată ce l-a ales prin obținerea 
calității de expert contabil, îl poate parcurge doar în maniera etică dată de Codul etic național al 
profesioniștilor contabili”. Continuând să facă referiri la cel ce a construit Corpul Experților Contabili 
și Contabililor Autorizați din România, domnia sa a adăugat: ”fiind un futurist, (...) întotdeauna venea 
cu idei care puteau fi neînțelese de oameni care nu aveau viziunea sa (...). De asemenea, dorea să 
fie un exemplu, dar este greu să îl iei ca exemplu atât timp cât promova disciplina, promova lucrul 
bine făcut, respectarea termenelor, promova principiul «vorba dulce mult aduce». Întotdeauna 
credea în expertul contabil și în contabilul autorizat. Credea în această profesie care, după cum 
vedeți, făcând o trecere peste timp, este din ce în ce mai importantă în ceea ce privește economia 
din țara noastră și nu numai”. 
 În continuarea discursului, Directorul General al Corpului a făcut referire la necesitatea 
adaptării profesioniștilor contabili - ”creierul economiei”, așa cum domnia sa i-a numit, la noutățile 
legislative din domeniu, ”la actuala situație existentă în țara noastră și nu numai” precizând, de 
asemenea, că ”această calitate de expert contabil a căpătat valoare prin modul în care CECCAR a 
început campania de promovare, de mediatizare a acestei calități de expert contabil, trecând dincolo 
de imaginea inoculată la un moment dat, de simpli culegători de informații financiare și 
nefinanciare”. 
 Directorul General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan-Văduva a făcut referire, de asemenea, la 
caracteristicile cheie solicitate de public profesioniștilor contabili, și anume: etică, transparență și 

răspundere, îndemnând 
totodată la orientarea 
categoriei profesionale către 
furnizarea de servicii 
integrate întreprinderilor. 
Adaptarea din mers la noua 
piață, care presupune relații 
și informații furnizate doar în 
mediul virtual, în altă limbă 
decât cea maternă este 
considerată de Directorul 
General al CECCAR ca o 
necesitate în condițiile 
actuale, în vederea dezvoltării 
portofoliului de clienți. 
 Cu ocazia 
Simpozionului profesiei 
contabile ”Prof. univ. dr. 

Marin Toma”, organizat de Filiala București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați 
din România, domnia sa a adus în atenția publicului Congresul profesiei contabile ce va avea loc în 
luna septembrie a anului viitor, ”care vine să contureze cei 95 de ani de la înființarea Corpului 
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Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”, la care vor lua parte reprezentanți ai 
conducerii fiecărui organism profesional 
membru al Federației Experților Contabili 
Europeni (FEE). 
 În semn de recunoștință pentru 
sprijinul acordat Filialei CECCAR 
București în instituirea Simpozionului 
profesiei contabile ”Personalitatea prof. 
univ. dr. Marin Toma în contabilitatea 
românească”, președintele filialei, 
împreună cu directorul executiv au 
înmânat un trofeu Directorului General al 
Corpului. 
 În continuarea deschiderii 
Simpozionului a luat cuvântul și 
președintele onorific al CECCAR, dr. ec. 
Ecaterina Necșulescu, apreciind că ”tema simpozionului evidențiază încă o dată că profesia 
contabilă din România este parte integrantă a proceselor și fenomenelor de transformare globală”. 
Domnia sa a adăugat: ”profesia contabilă se va implica și în viitor în generarea de politici durabile, în 
promovarea de bune practici și își va manifesta în continuare rolul de factor inovator, având în 
vedere potențialul considerabil de valori umane, profesionale și etice”. 
  Au luat cuvântul, de asemenea, Valentina Burdescu, Director Direcția Buletinul Procedurilor 
de Insolvență, O.N.R.C. și prof. univ. dr. Radu Bufan, președinte IFA (International Fiscal 
Asociation) România. 
 Lucrările celei de-a treia ediții a Simpozionului profesiei contabile ”Personalitatea prof. univ. 
dr. Marin Toma în contabilitatea românească” au continuat prin prezentarea, de către specialiști din 
domeniu, a temelor profesionale, structurate în trei paneluri: ”Raportul IT – contabilitate”, 
”Reglementări contabile europene. Raportul dintre directivele contabile europene și IAS-uri, IFRS-
uri”, ”Contabilitatea managerială – furnizarea informației contabile analitice”. 
 Astfel, în primul panel au captat atenția publicului tema realizată de președintele CECCAR, 
prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova, împreună cu asist. univ. dr. Florin Dobre, secretar general IFA 
România, intitulată ”Impactul tehnologiilor informaționale moderne în contabilitate”, Ioana Bădescu – 
partener al departamentului contabilitate, SC APEX Team International SRL, cu tema  ”Raportul IT-
contabilitate”. În continuarea primului panel Valentina Burdescu, director Direcția Procedurilor de 
Insolvență ONRC a prezentat celor prezenți tema ”Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 
2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește 
interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților – transpunere în legislația 
națională”.  
 Cea de-a doua parte a prezentărilor a cuprins alte trei teme de interes – ”Reglementări 
naționale și directive europene pentru impozitarea indirectă. Analiză din punct de vedere al TVA”, 
informații prezentate de asist. univ. dr. Florin Dobre, ”Respectarea reglementărilor contabile din 
perspectiva Codului de procedură fiscală” – Cristina Ștefan, director executiv, Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice București și tema expusă publicului de Codina Petrescu, Senior 
Manager, Servicii de consultanță contabilă, PricewaterhouseCoopers, intitulată ”Creșterea relevanței 
situațiilor financiare”. 
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 Ultima parte a lucrărilor profesionale a cuprins prezentarea președintelui filialei, lect. univ. dr. 
Florentin Caloian, intitulată ”Contabilitatea managerială – raportul cost – volum - profit”, a directorului 
economic Arexim Audit SRL, Alexandru Paru, cu prezentarea intitulată ”Managementul relațiilor 
comerciale. Abordări moderne în relația cu clientul”. De asemenea, în cel de-al treilea panel Carmen 
Tamași-Klaus a prezentat tema ititulată ”Importanța factorului uman, a educației și eticii profesionale 
în evoluția IMM-urilor”, continuând prin adresarea câtorva frumoase cuvinte referitoare la 
președintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, ”un exemplu demn de urmat tuturor generațiilor 
ca om, profesor, leader și mentor”. Prezentările științifice au fost continuare de Alexandru Ghiur, 
MBA, care a prezentat aspecte privind ”Contabilitatea managerială, sursă importantă de generare a 
avantajului competitiv”, iar lect. univ. dr. Ionuț Cosmin Lungu a vorbit despre ”Noi provocări ale 
experților contabili judiciari în activitatea de expertiză în contextual reformelor legislative actuale”.  

 Toate prezentările s-au bucurat 
de interesul celor prezenți în Amfiteatrul 
”Prof. univ. dr. Marin Toma”, fiind 
adresate seturi de întrebări la care au 
fost primite răspunsuri punctuale din 
partea speaker-ilor.   
 Conducerea Filialei CECCAR 
București, reprezentată de președintele 
lect. univ. dr. Florentin Caloian și de 
directorul executiv, ec. Elena Boban a 
înmânat diplome tuturor invitaților în 
semn de recunoștință față de implicarea 
în buna organizare și desfășurare a 
simpozionului. 
 Manifestarea științifică organizată 
de Filiala București a Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din România s-a dovedit a fi apreciată de cei prezenți și va rămâne 
înscrisă în filele ce oglindesc istoria încărcată de evenimente deosebit de importante în viața 
profesiei contabile și a celor ce o practică. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Noiembrie,   Nr. 11/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

21 
 

 
Filiala București continuă să acorde consiliere studenților în alegerea carierei 
 
 Filiala București a participat și în luna noiembrie, în perioada 20-22, prin prezența 
președintelui Florentin Caloian, la un workshop organizat la Sinaia de societatea membră CECCAR, 
SC Arexim Audit SRL, în colaborare cu 
Agenția Națională a Funcționarilor 
Publici.  
În cadrul workshop-ului, aproximativ 100 
de studenți care urmează cursurile unei 
facultăți cu profil economic și care 
doresc să își construiască o carieră în 
domeniul financiar-contabil au beneficiat 
de prezentarea în amănunt a 
organismului profesional CECCAR și a 
profesiei contabile, cu toate avantajele 
ei, prezentare făcută de președintele 
filialei, lect. univ. dr. Florentin Caloian. 
Domnia sa a făcut o incursiune în istoria 
CECCAR, prezentându-le celor prezenți 
istoria Corpului, de la înființare, din anul 

1921, și până în prezent. Totodată, a fost 
făcut cunoscut celor prezenți renumele 
Corpului la nivel internațional, prin prisma 
calității acestuia de membru al unor 
organisme profesionale de renume, amintind 
aici Federația Internațională a Contabililor 
(IFAC) și Federația Experților Contabili 
Europeni (FEE).  
 De asemenea, studenții au primit 
informații foarte utile pe viitor legate de 
profesie, de drumul care trebuie urmat pentru 
îmbrățișarea acesteia, dar și aspecte legate 
de ceea ce presupune contabilitatea secolului 
XXI. 
 

 
 
Activitățile desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă 
  

În luna noiembrie 2015, C.E.C.C.A.R – Filiala Bucureşti a venit cu noi programe de 
dezvoltare a cunoştinţelor profesionale prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare 
Profesională Continuă,.  

În cadrul filialei Bucureşti au fost organizate cinci cursuri cuprinse în Programul Național de 
Dezvoltare Profesională Continuă: cursul de “Evaluare economică și financiară – Gestiunea unui 
cabinet de expertiză contabilă”, în perioada 10.11.2015 – 11.11.2015, cu aproximativ 180 de 
cursanți, cursul de “Audit și certificare – Doctrină și deontologie profesională“ ce a avut loc în 
perioada 16.11.2015 – 17.11.2015, la care au participat aproximativ 200 de cursanți, cursul de 



Noiembrie,   Nr. 11/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

22 
 

“Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă – Standarde profesionale emise de Corp”, în 
perioada 17.11.2015 – 18.11.2015, cursul de “Înțelegerea și aplicarea Standardelor 
Internaționale de Raportare Financiară”, ce a avut loc în perioada 23.11.2015 – 24.11.2015, 
cursul de “Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă – Gestiunea unui cabinet 
de expertiză contabilă – Standarde profesionale emise de Corp”, susținut de dr. ec. Necșulescu 
Ecaterina, în perioada 24.11.2015 – 25.11.2015, cursul de “Contabilitate și control de gestiune” 
susținut de conf. univ. dr. Ponorîcă Andreea, în perioada 25.11.2015 – 26.11.2015. 

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

      De asemenea, pe parcursul lunii  noiembrie  a continuat desfăşurarea cursurilor de pregătire în 
vederea susținerii examenului de aptitudini, organizat de C.E.C.C.A.R. în zilele de 15, respectiv 22 
noiembrie 2015. În urma desfăsurării acestui examen, în cadrul Filialei Bucureşti au promovat, la 
categoria expert contabil, un număr de 390  candidaţi (96%), iar la categoria contabil autorizat rata 
promovabilității a fost de 100%. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 

 
În perioada 2 - 3 noiembrie 2015 a fost organizată acţiunea „Zilele porţilor deschise” pentru 

studenţii de la extensia Facultăţii Babeş Bolyai din Sf. Gheorghe, la care au participat un nr. de 23 
studenţi din anul I. de la Departamentul Administrarea Afacerilor – Specializarea Economia 
Comerţului, Turismului şi Serviciilor împreună cu dr. Izabella Krajnik. 
Întâlnirea şi discuţiile s-au desfăşurat 
într-un ambient plăcut. Astfel, după 
prezentarea CECCAR  - rolul şi 
importanţa acestuia pentru profesia 
contabilă - s-a trecut la discuţii libere. 
Expunerea a fost ascultată cu mult 
interes. S-au adresat întrebări, iar la 
sfârşit s-a concluzionat că ar fi utilă 
organizarea de întâlniri cu profesionişti 
practicieni pe baza unei teme alese, 
întrucât şi la această întâlnire au primit 
multe informaţii utile, formând o imagine 
despre această profesie. 

Scopul acestor întâlniri a fost ca studenţii să cunoască organismul profesional CECCAR, rolul 
acestuia şi posibilităţile de a deveni membri după terminarea studiilor – modalitatea de obţinere a 
calității de expert contabil/contabil autorizat.  
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În data de 10 noiembrie 2015 în sala de şedințe a filialei a avut loc întâlnirea lunară cu 

membrii cu ocazia căreia au fost prelucrate 11 acte legislative apărute în perioada 12 octombrie 
2015 – 10 noiembrie 2015.   

Un accent deosebit s-a acordat OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale. 
În cadrul acestei întâlniri au mai fost prezentate şi dezbătute comunicatele de presă ANAF apărute 
în perioada octombrie - noiembrie 2015; Noutăţi aduse de  Legea nr.249/2015 privind modalitatea 
de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; Precizările MFP privind impozitarea 
clădirilor începând cu 2016; Aspecte mai importante privind dosarul preţurilor de transfer. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 

 
În data de 3 decembrie 

2015, sala de curs „Theodor 
Ştefănescu” din incinta filialei 
Dâmboviţa a CECCAR a găzduit 
seminarul profesional cu tema 
”Expertiza profesională în 
relaţiile de muncă”, organizat în 
parteneriat cu ITM Dâmboviţa şi 
AJPIS Dâmboviţa.  

Agenda sesiunii a cuprins 
prezentări profesionale, dezbateri 
şi intervenţii susţinute pe teme de 
actualitate în activitatea 
cabinetelor membre CECCAR şi 
a mediului de afaceri.  
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 Rolul expertului contabil în 
relaţiile de muncă - expert contabil 
Anghel Gabriela, preşedinte al 
Consiliului filialei Dâmboviţa a 
CECCAR, ales pentru mandatul 2016-
2020 
 
 
 
 
 

 Complexitatea litigiilor de muncă 
în cazul expertizei contabile judiciare, 
prezentată de doamna expert contabil 

Dinu Mioara, auditor de 
calitate în cadrul DUANPAC.   
 

 Bunele practici şi rolul 
instituţiilor statului în relaţiile 
de muncă, prezentate de 
reprezentanţii ITM Dâmboviţa:  

o Ing.Lixandru Marius - 
inspector şef ITM 
Dâmboviţa 

o Ec. Avanu Cristian 
Mihai – inspector şef 
adjunct ITM Dâmboviţa  

o Ing. Ţiplic Gabriela - 
inspector de muncă 
ITM Dâmboviţa 
 

 Aspecte sociale derivate din relaţiile de muncă - Jr. Mihai Toni Ciprian - director executiv 
AJPIS Dâmboviţa 

 

 

 Sesiune de întrebări şi 
răspunsuri 

La dezbateri au participat membri 
CECCAR, salariaţi ai cabinetelor 
membrilor CECCAR, membri stagiari  
CECCAR, colaboratori sau parteneri de 
afaceri ai membrilor CECCAR, 
conducerea filialei.  



Noiembrie,   Nr. 11/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

25 
 

 
 “Expertul contabil asigură servicii integrate de înaltă calitate, iar activitatea de resurse umane 

este una adiacentă activității care presupune expertiză în contabilitate. Noi informăm clienții cu 
privire la respectarea și aplicarea Codului Muncii, întocmim și transmitem Registrul Electronic al 
Salariaților, întocmim state de salarii și adeverințe de vechime și ne asigurăm că relațiile de muncă 

sunt desfășurate în temeiul legii. 
Activitatea desfășurată de noi 
are întotdeauna la bază un 
contract de prestări servicii sau 
contract individual de muncă și 
luptăm în permanență pentru 
combaterea muncii fără forme 
legale” - a menţionat Gabriela 
Anghel, preşedinte al Consiliului 
filialei Dâmboviţa a CECCAR, 
ales pentru mandatul 2016-
2020. 

Acţiunea s-a remarcat prin 
nivelul ridicat de profesionalism, 
interactivitatea discuţiilor şi 
calitatea înaltă a informaţiilor 
diseminate dinspre şi înspre 
profesia contabilă. 

 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 

 
În baza Protocolului de colaborare existent 

între C.E.C.C.A.R. filiala Dolj şi Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj, filiala a luat măsuri de 
mediatizare a lucrărilor profesionale efectuate 
de membrii Corpului în rândul participanţilor la 
Târgul naţional de îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
marochinărie CONTEX, la care au participat 
reprezentanţi şi administratori ai societăţilor 
comerciale de profil din judeţul Dolj şi din ţară. 

Târgul a fost organizat de Camera de 
Comerţ şi Industrie Dolj la Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu” din Craiova, în perioada 4-
8.11. 2015. 
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Oficiul Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie (OTIMMC) Craiova 
a organizat în perioada 13-15 
nov. 2015, la Centrul 
Multifuncţional din Craiova, 
Târgul Regional pentru 
Artizanat şi Meşteşuguri 2015.  

Evenimentul are ca 
obiectiv susţinerea micilor 
meşteşugari în promovarea 
produselor proprii, alături de 
conservarea şi stimularea 
promovării mai largi a tradiţiilor 
autohtone.  

Cu ocazia desfăşurării 
acestui târg, la care au expus 
produse în cadrul a 29 de 
standuri expozanţi din Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Bacău, București, dar și asociații ale meșterilor 
populari, s-au prezentat produse meşteşugăreşti de mică industrie, produse artizanale, precum  şi 
produse şi servicii de artă populară.  

Avându-se în vedere relaţiile de bună colaborare dintre filiala CECCAR Dolj şi OTIMMC 
Craiova, pe timpul desfăşurării târgului a fost expus un roll-up cu menţiunile: 

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

UNUI EXPERT CONTABIL MEMBRU C.E.C.C.A.R.” 
- sloganul „EXPERŢII CONTABILI, ALĂTURI DE TINE ÎN CELE MAI DIFICILE SITUAŢII” 
- datele de contact ale filialei C.E.C.C.A.R. Dolj. 

 
Directorul filialei Dolj, Lascu Florin, a fost reprezentantul CECCAR în cadrul întrunirii 

organizate de Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR, la Craiova, pe data de 19 
nov. 2015. 

Evenimentul, care s-a desfăşurat la sala de şedinţe a Primăriei mun. Craiova a avut ca temă 
a dezbaterilor „Parteneri pentru 
Dezvoltare“ şi a fost organizat de 
Curierul Național, UGIR, 
Patronatul Presei Locale din 
România, alături de partenerii lor. 
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Domnul Rădeanu Ştefan, Secretar 

General al UGIR, a fost moderatorul 
dezbaterilor prezentate de către următorii 
invitaţi: subprefectul judeţului Dolj, d-na 
Moise Simona, Dan Manea, director 
executiv Curierul Naţional, Dantes Bratu, 
Inspector General de Stat în cadrul 
Inspecţiei Muncii, Gabriel Vlăduţ, 
preşedintele Camerei de Comerţ şi 
Industrie Dolj, Laurenţiu Plosceanu, 
preşedintele ARACO, prof. univ. dr. 
Dănişor Claudiu, rectorul Universităţii din 
Craiova. De asemenea, au luat cuvântul 
reprezentantul asociaţiei oamenilor de 
afaceri turci şi al celor italieni care, în 
discursurile lor, au menţionat lipsa 

investiţiilor în infrastructura rutieră şi faptul că legislaţia se schimbă des. 
Pe parcursul acestor dezbateri, la eveniment au sosit preşedintele Consiliului judeţean Dolj, 

Prioteasa Ion şi primarul mun. Craiova, Vasilescu Olguţa, care au prezentat facilităţile oferite 
oamenilor de afaceri care vor să investească în Craiova. De asemenea, au arătat că judeţul Dolj se 
află pe primul loc din ţară ca număr de şomeri şi că din totalul de 100.000 muncitori cât se 
înregistrau pe platforma industrială a Craiovei în anul 1989, acum mai sunt 10.000.  

Dezbaterile au continuat cu prezentarea unor materiale profesionale, în cadrul a 5 secţiuni de 
comunicări. 

Directorul filialei CECCAR Dolj a transmis domnului Rădeanu Ştefan, Secretar General al 
UGIR, mesajul CECCAR cu ocazia desfăşurării acestui eveniment. 
 

  

FILIALA CECCAR GIURGIU 

 
În data de 24 noiembrie 2015  a avut loc întâlnirea din ultima zi de marţi a fiecărei luni unde a 

fost prezentată legislaţia apărută în luna noiembrie 2015, dar şi alte probleme ridicate de cei 
prezenţi. Din legislaţia apărută, amintim: 

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje (MO 809 din 30.10.2015); 

- Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea OUG nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 52/2011c privind exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin1 din Legea 
416/2001 privind venitul minim (MO 813/2015); 

- OUG 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- Legea nr. 266/2015 privind aprobarea OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea 



Noiembrie,   Nr. 11/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

28 
 

art. 101 din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
(MO 836/2015); 

- Legea nr. 267/2015 privind aprobarea OUG nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea 
OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice 
fiscale (MO 839/10.11.2015); 

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2184/2015 
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru sem.II al anului 2015 (MO 
837/10.11.2015); 

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 2185/2015 
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru 
sem.II al anului 2015 (MO 837/10.11.2015); 

- Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 501/2015 privind pragurile valorice 
intrastat pentru colectarea informaţiilor 
statistice de comerţ intracomunitar cu 
bunuri în anul 2016 (MO 
858/18.11.2015); 

În perioada 12 – 21 noiembrie 
2015  a avut loc cursul de dezvoltare 
profesională continuă cu tema 
Contabilitate şi control de gestiune. 
Lectorul cursului a fost d-ra conf. univ. 
dr. Ponorîcă Andreea. Au participat 
experţii contabili şi contabilii autorizaţi 
ai Filialei Giurgiu. Cursul a venit în 
sprijinul membrilor prin exemplificarea 
diferitelor speţe întâlnite în practică. 

În data de  10 noiembrie 2015  
la sediul Filialei Giurgiu a avut loc o 
întâlnire cu experţii contabili judiciari 
pentru discutarea anumitor speţe 
întâlnite în practică de către aceştia.  

 

 

 

 

 

 

 



Noiembrie,   Nr. 11/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

29 
 

FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

Filiala CECCAR Harghita se preocupă permanent de pregătirea profesională la cele mai 
înalte standarde. De aceea, în luna noiembrie 2015 au fost organizate atât acțiuni pentru membri, 
stagiari, cât și pentru nemembri. 

În zilele de  2 și 3 noiembrie 2015 în sala de curs a filialei au fost organizate cursuri de 
pregătire pentru examenul de aptitudini la disciplinele expertiza contabilă, audit, doctrina și 
deontologie profesională - lectori Radu Florea și Popa Aved Marta Csilla. 

În perioada 9 - 12 
noiembrie au fost organizate 
cursuri pentru sectorul bugetar. La 
aceste cursuri au participat 177 
cursanți dintre care 53 membri 
CECCAR și 124 nemembri. 
Disciplinele abordate au fost 
Înțelegerea și aplicarea 
Standardelor Internaționale de 
raportare financiară - lector 
Adriana Tiron, Audit și certificare - 
lector Radu Florea, Accesarea, 
utilizarea, controlul și recuperarea 
fondurilor europene - lector 
Szuder Andrei și Angajamente 
bugetare și legale - lectori 
reprezentanți ai AJFP, ISJ 
Harghita. 
 

 
În data de 13 noiembrie 

2015 președintele interimar al 
filialei domnul Gencsi Mihaly și 
directorul executiv Popa Aved 
Marta Csilla, la invitația 
Consiliului Județean Harghita 
au participat la Conferința 
dezvoltării economice din 
bazinul Gheorgheni. Au 
participat peste 150 de 
întreprinzători, cotabili 
majoritatea membri CECCAR 
și reprezentanți ai instituțiilor 
din județ. 
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În data de 

20 noiembrie 
2015, la invitația 
d-nei lector 
universitar Dorgo 
Minodora, 
membru 
CECCAR, 
directorul executiv 
a participat la o 
întâlnire cu 
studenții din anul 
III ai secției 
Contabilitate și 
Informatică de 
Gestiune din 
cadrul Universității 
Sapientia. În 
cadrul discuțiilor 
au fost prezentate 
modul de organizare și funcționare a CECCAR, posibilitățile și avantajele pe care le au membrii 
organismului profesional,  precum și pașii ce trebuie parcurși în vederea obținerii calității de expert 
contabil/contabil autorizat.  

 

FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
     

În data de 03 noiembrie 
2015 Filiala Ialomița a organizat 
întâlnirea semestrială a membrilor 
Grupului Experților Judiciari la 
care au fost invitați să participe  
reprezentanți ai principalilor 
beneficiari ai lucrărilor de 
expertiză contabilă. Au răspuns 
invitației noastre  dl. Toma Ion – 
președintele Tribunalului Ialomița, 
dl. comisar Florin Mărioara  – 
reprezentant al IPJ Ialomița. 
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Această întâlnire a avut ca obiective: analiza activității de expertiză contabilă judiciară în sem 
II văzută prin prisma auditului de calitate, prezentarea unor teme de interes pentru membrii GEJ și 
analiza comportamentului deontologic al membrilor care întocmesc lucrări de expertiză contabilă 
judiciară. 
 

 

 

     

Discuțiile purtate cu prilejul întâlnirii cu organele beneficiare ale lucrărilor de expertiză 
contabilă judiciară au fost bine primite de către participanți și sperăm să conducă la îmbunătățirea 
permanentă a colaborării între profesioniștii contabili și beneficiarii de astfel de lucrări.  
    În data de 5 noiembrie în sala de cursuri a filialei Ialomița s-a desfășurat   simpozionul cu tema 
”Aplicații informatice utile în domeniul legislativ”, acțiune prin intermediul căreia s-a urmărit oferirea 
de informații utile, necesare în buna funcționare a activității membrilor noștri.  
     Această acțiune  a avut ca principal partener  societatea Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic SA, reprezentată prin dl. Director general ing. Ion Vrânceanu, care împreună cu echipa 
dumnealui au prezentat aplicația informatică 
prin intermediul căreia putem obține cu toții 
informații legislative în timp real. La acțiune 
au participat  inviati și  membri ai filialei, 
reprezentanți din cadrul departamentelor 
juridice și economice din cadrul instituțiilor 
județene și locale precum:  AJOFM, AJPIS, 
Casa județeană de sănătate, Casa 
județeană de pensii, Colegiu medicilor, 
Consiliul Județean Ialomița, Direcția de 
sănătate publică, Prefectura Ialomița, 
Primăria Slobozia. 
    Toți participanții au declarat că au 
participat la o acțiune care le-a adus un plus 
de informație necesară în buna desfășurare 
a activității dumnealor. 
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        În data de 17 noiembrie 2015 în sala de conferințe a Centrului Cultural UNESCO Ionel 
Perlea din Slobozia filiala Ialomița a organizat în cadrul Săptămânii Internaționale a 
Antreprenoriatului și Săptămânii Europene a IMM-urilor simpozionul cu tema ”Accesarea fondurilor 
europene – oportunități și provocări” , acțiune  prin intermediul căreia filiala continuă acțiunile de 
aducere în atenția agendei publice a cadrului  legislativ și metodologic de accesare a fondurilor 

europene.  
   Au răspuns invitației 
de a participa la 
această acțiune 
reprezentanți ai  
autorităților din 
domeniu, ADR SUD 
MUNTENIA  OJFIR 
Ialomița, președinți ai 
patronatelor locale și 
antreprenori, colegi 
experți contabili și 
reprezentanți ai 
sistemului bancar. 
   Prin intermediul 
acestei acțiuni s-a dorit 
realizarea unei mai 
bune informări a 
potențialilor beneficiari 
cu privire la asistenţa 
oferită de Uniunea 

Europeană şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici şi mijlocii,  informații cu privire la modul cum 
se pot accesa și implementa fondurile europene.  
   Cele mai importante obstacole întâmpinate de IMM-uri în demersul lor de a obține finanțare 
nerambursabilă au fost, după cum am putut constata prin experiența profesioniștilor contabili sau a 
colaboratorilor acestora: birocrația excesivă și instabilitatea reglementărilor și a documentației, 
informațiile insuficiente pentru fondurile disponibile – acesta fiind de altfel și unul dintre punctele de 
pornire în organizarea acțiunii noastre. 
   Pentru a afla cum se pot reduce, dacă nu elimina aceste deficiențe au fost invitați să ia 
cuvântul în  prima sesiune a simpozionului  care a avut ca tema ”Programe/măsuri de finanțare 
europeană pentru beneficiarii privați în perioada 2016-2020”, reprezentanții autorităților publice 
prezente la acțiune. Aceștia au prezentat cadrul de derulare a programelor pentru perioada 2014-
2020, cadru care din nefericire deși suntem la sfârșitul anului 2015, încă nu este gata. 
     În cadrul celei de-a doua sesiuni a acestui simpozion am invitat alături de noi o firmă de 
specialitate care are în portofoliu proiecte desfășurate atât cu entități publice, cât și entități private și 
care a prezentat tema: ”Cadrul  de selecție și implementare, condiții de eligibilitate și pași de 
urmat pentru pregătirea proiectelor”. 
    IMM-urile au așezat pe primul loc în lista cu impedimente în accesarea acestor programe 
lipsa fondurilor proprii pentru asigurarea cofinanțării, costul ridicat al creditelor și garanții insuficiente 
pentru acoperirea cofinanțării. Acestea au fost considerentele care ne-au condus la invitarea la 
dialog a reprezentanților sistemului bancar cei care ar trebui să vină cu soluți pentru a micșora 
aceste obstacole care stau în calea dezvoltării întreprinderilor mici și mijoci pentru că acesta este de 
fapt obiectivul major al accesării acestor fonduri, dezvoltarea IMM-urilor și creșterea potențialului 
economic al acestora.  
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     Am invitat în cadrul celei de-a treia 
sesiuni cu tema ”Soluții de cofinanțare a 
proiectelor europene” reprezentanții 
mediului bancar paricipanți la acțiune să ne 
prezinte ofertele pe care le au în acest 
domeniu al accesării fondurilor europene. 

În cadrul celei de-a patra teme aflate 
în program ”Strategiile naționale, 
programele europene și necesitățile 
mediului de afaceri”, am dorit ca 
reprezentanții mediului de afaceri prezenți 
să își exprime opinia cu privire la cele 3 
aspecte:  strategiile naționale, programele 
europene și corelarea acestora cu 
necesitățile efective ale mediului de afaceri. 
În luările dumnealor de cuvânt 
reprezentanții IMM-urilor și-au arătat 
nemulțumirea față de modul în care sunt în 
continuare tratați de reprezentanții 
autorităților de implementare a acestor 
proiecte, nemulțumirea față de reticența 
sistemului bancar de a finanța contribuția 
proprie a antreprenorilor la aceste proiecte 
și mai ales lipsa de reactivitate a sistemului 
din România față de termenele în care 
această nouă perioadă de finanțare ar 
trebui demarată dovadă lipsa  deschiderii 
până în prezent  a unor programe pentru 
IMM-uri deși suntem la sfârșitul anului 

2015. 
Am dorit ca prin intermediul 

acestor tipuri de acțiuni, 
problemele reale cu care 
beneficiarii și potențialii beneficiari 
de fonduri europene se confruntă 
să fie preluate și analizate de cei 
care gestionează aceste probleme 
în calitate de autorități de 
implementare și care pot schimba 
modul de abordare al problemelor.  
      Scopul acestei acțiuni a fost 
acela de a aduce pe agenda 
publică IMM-urile ca principal 
motor de dezvoltare socială și 
economică, motor ale cărui puteri 
poate crește exponențial cu 
sprijinul programelor cu finanțare 
europeană. 
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 În data de 19 noiembrie 2015 în sala de cursuri Ion Mărculescu a filialei Ialomița s-a 
desfășurat simpozionul cu tema ”Autonomia financiară a comunităților locale”, desfășurat în 
parteneriat cu Liceul Al. I Cuza, elevii clasei a XII-a F fiind  cei care au susținut și  moderat această 
acțiune,  însoțiți de dna profesor Oancea Stela. 

Acțiunea a reunit autoritățile locale, elevi ai claselor de specialitate economică, cadre 
didactice și 

profesioniști 
contabili. Ne-au 
onorat cu 
prezența - dl. 
Alexandru Stoica 
-primar al 

municipiului 
Slobozia, dl. 
Moraru Victor – 
primar al orașului 
Amara, dl. 

Dorobăț 
Gheorghe – șef 
al Administrației 

Finanțelor 
Publice Ialomița, 
dl. Trifan Adrian- 

director 
economic al 
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Primăriei Slobozia, dna. Mihalache Luminița – director al liceului Al. I Cuza alături de cadre didactice 
de specialitate, dna. Stancu Doina – șef de catedră, dar și expert contabil, dna. Frunză Mariana, 
dna. Istrate Iuliana,  dna. Pană Mihaela director al liceului tehnologic Căzănești, dna. Camelia  
Malama – vicepreședinte al Consiliului Superior al CECCAR, reprezentantul Consiliului Superior 
care coordonează activitatea filialei noastre. 
       Într-o societate în continuă schimbare în care factorul economic are o influență covârșitoare 
asupra tuturor lucrurilor, administrarea eficientă a bugetelor, asigurarea autonomiei, asigurarea 
creșterii și dezvoltării societății în ansamblu se face doar cu respectarea regulilor simple ale 
economiei: corelarea corectă a impozitelor cu puterea de plată a contribuabililor, pentru că altfel 
toate prevederile rămân doar cifre pe hârtie, utilizarea judicioasă a resurselor și respectarea unuia 
dintre principiile fundamentale ale contabilității,  prudența, toate la un loc pot conduce la rezultatele 
benefice așteptate de noi toți.  
 Prezentarea temei de către elevii clasei de specialitate a demarat astfel:  
    ”MOTTO: ,,Se poate guverna de departe, dar se poate administra numai de aproape’’, 
Decret francez - 1852 
         Locul şi rolul deosebit pe care îl au finanţele publice locale în economiile tuturor ţărilor lumii a 
fost confirmat, de-a lungul timpului, de realităţile economice, întrucât ele sunt baza şi catalizatorul 
autonomiei şi dezvoltării economiei locale. Sensul conceptului de “autonomie locală” în contextele 
politico-instituţionale şi însemnătatea acestuia pentru finanţele locale generează opţiuni 
fundamentale în proiectarea sistemelor administraţiei publice locale. 
        Finanţele locale reprezintă doar un aspect al administraţiei publice locale şi orice dezbatere pe 
aceste probleme trebuie plasată în contextul unei evaluări mai generale a adecvării şi funcţionalităţii 
cadrului instituţional luat ca un 
întreg. Recunoaşterea 
europeană a importanţei 
autonomiei locale şi a 
principiilor financiare care stau 
la baza acesteia a fost 
consfinţită încă din 1985 prin 
Carta Europeană a 
Autonomiei Locale, 
instrument politico-juridic 
adoptat de Consiliul Europei şi 
ulterior prin legile supreme ale 
majorităţii ţărilor europene.” 
          Această deschidere a 
oferit prilejul reprezentanților 
autorităților publice prezenți la 
întâlnire, primari ai orașelor 
Slobozia și Amara să prezinte 
problemele cu care se 
confruntă, modul în care sunt 
abordate taxele și impozitele locale, precum și impactul lor asupra comunităților locale. Dialogul 
purtat cu elevii și profesioniștii prezenți a fost unul deosebit de vivace, fiecare încercând să 
demonstreze modul în care se constituie aceste bugete și buna gestionare a acestora, dl.Dorobăț 
Gheorghe, șef al AJFP Ialomița precizând rolul pe care reprezentanții Ministerului de Finanțe în 
teritoriu îl au în acest proces. 
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Am realizat această acțiune 

pentru că noi considerăm că 
indiferent de vârstă cunoașterea 
mecanismelor de funcționare ale 
finanțelor atât private, cât și publice 
sunt vitale pentru toți membrii 
societății. 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILIALA CECCAR ILFOV 

 
Filiala CECCAR Ilfov a organizat în data de 05.11.2015 un seminar de lucru  pe tema 

expertizelor contabile, la care au participat 28 de membri GEJ, precum și aproximativ 50 de experți 
contabili care au dorit să audieze prezentările și dezbaterile care au avut loc. 

Seminarul a fost susținut de dna expert contabil Maria Constantin (președintele filialei) și de 
dna  Balaban Elena, auditorul de calitate din filială. 

Temele dezbătute au fost: 
1) modificări fiscale  prevăzute de Codul fiscal, începând cu 01.01.2016, cu exemplificări concrete; 
2) trecerea în revistă a prevederilor Ordonanţei nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare; Codul de 
procedură civilă; Codul de procedură penală; Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea 
activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară; Standardul profesional nr. 35: Expertizele 
contabile; Codul etic naţional al profesioniştilor contabil; R.O.F. CECCAR  
3) expertiza contabilă judiciară, relația dintre experții contabili numiți și experții contabili consilieri; 
4) convocarea părților să se facă cu respectarea art. 208 CPC, în dosarele civile; 
5) întocmirea rapoartelor de expertiză cu respectarea legislației în vigoare, a normei 35 CECCAR;  
6) conţinutul raportului de expertiză contabilă judiciară - la întocmirea raportului de expertiză să se 
respecte prevederile art 178 CPC și Norma 35 CECCAR, să se facă trimitere la art. de lege și nu 
doar indicarea prevederilor legale; 
7) depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară să se facă până la termenul stabilit prin 
încheiere sau ordonanță, cu viza auditorului de calitate; 
8) expertul contabil judiciar consilier al părții, întocmirea unui raport de expertiză contabilă cu opinii 
inserate ale părților și numai în cazuri excepționale, întocmirea unui raport separat. Auditorul de 
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calitate să analizeze atent ce a condus la redactarea unui raport separat, experții consilieri să 
colaboreze și să analizeze împreună cu experții numiți documentele și să întocmească împreună 
raportul de expertiză; 
9) Sancțiunile date de comisia de disciplină pentru reclamațiile venite în legătură cu rapoartele de 
expertiză; 

Acest seminar s-a bucurat de o mare atenție din partea specialiștilor CECCAR, aceștia 
regăsindu-se în temele de dezbatere propuse și găsind răspuns de specialitate la întrebările ridicate 
din sală. 

 
În data de 05.11.2015, Filiala CECCAR Ilfov a organizat o masă rotundă care a avut loc la 

sediul CECCAR, în sala Spiridon Iacobescu, unde au participat un număr de 98 experți contabili – 
membri ai Filialei CECCAR Ilfov - moderator Constantin Maria. 
           Temele dezbătute au fost: 
1) inventarierea patrimoniului la 31 decembrie 2015, valorificarea rezultatelor și implicațiile fiscale; 
2) modificări fiscale  prevăzute de Codul fiscal, începând cu 01.01.2016, Noul cod fiscal. 
        Dezbaterea temelor: 
 

1) inventarierea patrimoniului la 31 decembrie 2015, valorificarea rezultatelor și implicațiile 
fiscale; 

Răspunderea pentru buna organizare a inventarierii, potrivit Legii nr. 82/1991 îi revine 
administratorului sau ordonatorului de credite. 

Ordinul 2.861 din 2009 este actul normativ care reglementează inventarierea elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Entităţile care au obligaţia efectuării inventarierii au 
totodată şi obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea. Conform legislației legate de 
inventariere, fiecare societate trebuie să dispună de un set de proceduri proprii de inventariere. 
Tocmai din acest motiv, profesionistul contabil are rol important la elaborarea Manualului 
Procedurilor de Inventariere standard. 

Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau 
altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor 
de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are 
obligaţia gestionării entităţii. 

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie 
efectuată cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor. Rezultatele 
inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare 
de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite 
sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii. În cazul constatării unor lipsuri imputabile în 
gestiune, administratorii trebuie să impute persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de 
înlocuire. 

Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc 
condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, 
ordonatorii de credite sau persoana care are obligaţia gestionării şi servesc pentru uz intern în 
cadrul entităţilor respective. 

Au fost date exemple de înregistrare în contabilitate a plusurilor și minusurilor constatate în 
gestiuni, reevaluarea bunurilor corporale, ajustarea stocurilor și bunurilor de capital, evaluarea 
creanțelor și datoriilor, înregistrarea provizioanelor arătându-se și implicațiile fiscale urmare a 
înregistrării rezultatelor inventarierii. Facilitatea de profit reinvestit se acordă atât pentru 
echipamentele din grupa 2.1 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente tehnologice 
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru). Au fost date exemple cu scutirea impozitului pe profit aferent 
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investițiilor realizate în anul 2015, modul de înregistrare în contabilitate și modul de calculare a 
impozitului, prin exemple concrete. 

Urmare a aparitiei Ordonanţei  de urgenţă nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, 
profesionistul contabil va prezenta avantajele clienților care au sume restante la plată la 30.09.2015 
la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Au fost detaliate prevederile ordonanței și ce măsuri 
trebuie luate pentru ca agenții economici să beneficieze de aceste facilități fiscale. 

Au fost dezbătute cazuri concrete  cu care se confruntă experții  în practică, la care s-au găsit 
soluții de aplicare corectă a legislației fiscale, având în vedere că într-o societate contabilul este 
răspunzător și de modul cum aplică legislația fiscală și totodată contabilitatea și legislația fiscală 
funcționează împreună. 
 
 

2) modificări fiscale prevăzute de Codul fiscal, începând cu 01.06.2016, cu exemplificări 
concrete 
Urmare a modificărilor și completărilor apărute în Codul fiscal, dna Constantin Maria a făcut  o 

scurtă prezentare a modificărilor ce urmează să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 
2016 în domeniul TVA: s-a modificat cota de la 24% la 20%; cotă de 9% pentru medicamente, 
cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant şi catering; se extinde aplicarea cotei 
reduse de 5% pentru cărţi, manuale şcolare, reviste şi pentru accesul la evenimente culturale sau 
sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziţii; se păstrează cota de TVA de 5% 
şi pentru vânzarea de locuinţe sociale, în schimb se modifică condiţiile de aplicare în sens favorabil 
cumpărătorului. Se introduce o măsură tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decât 
cele de capital când acestea nu mai sunt folosite în activităţi taxabile; se extind măsurile de taxare 
inversă (simplificare a TVA fără plată efectivă a TVA) pentru: clădiri, părţi de clădire şi terenuri; 
furnizările de telefoane mobile; furnizările de console de jocuri, tablete PC şi laptopuri; păstrarea  
plafonului de TVA pentru care se aplică scutire  la 220.000 lei; 

- Microîntreprinderi: modul de impunere a microîntreprinderilor 1% la 3% în funcție de nr. de 
salariați, majorarea plafonului cifrei de afaceri microîntreprinderi la 100.000 euro; 
Impozitul pe profit se datorează în cotă de 16%, cotă generală. Dacă societatea desfăşoară 

activităţi din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, 
impozitul mai sus amintit nu poate să fie mai mic de 5% din total venituri realizate. Rezultatul fiscal 
se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile 
aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă 
cheltuielile nedeductibile. Se remarcă noua definiţie a cheltuielii deductibile conform căreia sunt 
deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării activităţii economice; introducerea în Codul fiscal 
a unei proceduri similare celei de corectare a erorilor contabile în sensul că dacă în anul curent se 
identifică o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă unui exerciţiu închis, iar eroarea este 
nesemnificativă, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă eroarea este 
semnificativă se impune o corectare pe seama rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea. 
Cheltuielile sociale se pot acorda în valoarea de până la 5% din cheltuielile cu salariile - reţinem 
majorarea plafonului. Extinderea bunurilor aflate în sfera profitului reinvestit şi lărgirea sferei către 
calculatoare şi echipamente de facturare. 

Începând cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende este în procent de 5%, și contribuția la 
asigurări sociale de sănătate se plătește dacă este singurul venit realizat (nu este salariat, 
pensionar). 
     Impozitarea PFA: în anul 2015 impozitului pe venit este 16%; contribuţia de sănătate stabilită 
la nivelul venitului net 5,5%. PFA datorează contribuţia la pensii în acest moment dacă veniturile 
realizate din profesii/activităţi independente sunt singurele sale venituri la nivelul sumei pentru care 
s-a asigurat. Începând cu 2016 devine obligatorie plata contribuţiei individuale la pensii în procent de 



Noiembrie,   Nr. 11/ 2015                                                 Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

39 
 

10,5% din venitul net realizat de PFA. Această contribuţie este plafonată superior la un plafon anual 
de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni. Această contribuţie se plăteşte chiar dacă persoana 
fizică autorizată este salariată la un angajator. Dacă PFA doreşte să beneficieze de pensie întreagă, 
opţional achită şi contribuţia de 15,8%, contribuţia angajatorului. 

Noul Cod de procedură fiscală prevede la art.108, alin.(2): "în vederea documentării 
respectării principiului valorii de piaţă contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacţii cu persoane 
afiliate are obligaţia să întocmească dosarul preţurilor de transfer”. 
 

3) necesitatea întocmirii manualului de politici contabile – discuții și sugestii pe această temă 
        Dna Constantin Maria a prezenta temeiul legal al întocmirii manualului de politici contabile și 
a făcut o scurtă prezentare a ceea ce trebuie să cuprindă acest manual   și care este necesitatea lui. 
Conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, politicile contabile se aprobă de persoanele care 
au obligația gestionării societății respective. 

Prin existența unui manual al politicilor contabile se asigură că orice contabil care este nou 
angajat își va însuși manualul politicilor contabile și va avea mai puține nelămuriri referitoare la 
operațiunile contabile pe care trebuie să le realizeze. Potrivit prevederilor art. 41 din Legea 
contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea reglementărilor cu 
privire la aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație constituie 
contravenție  și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. 

 

 

FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
 
 
 

Conferința regională privind rolul dialogului social pentru politicile ce vizează  
ocuparea și incluziunea socială 

 
În data de 21 noiembrie, la Complexul Coral din Satu Mare, județul Satu Mare, s-au 

desfășurat lucrările Conferinței regionale 
Nord-Vest cu tema ,,Consolidarea 
dialogului social pentru creșterea 
implicării partenerilor sociali și ONG-urilor 
în politicile ce vizează ocuparea și 
incluziunea socială”, eveniment ce a avut 
loc în cadrul proiectului ,,România 
suntem noi”, proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul 
Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa 
prioritară 6 ,,Promovarea incluziunii 
sociale” și care are ca obiectiv general 
promovarea transferului de expertiză la 
nivel național și transnațional pentru 
crearea unei piețe a muncii incluzive și 
pentru promovarea ocupării printr-un 
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dialog social de calitate, capabil să genereze o acțiune sinergică între actorii acestuia. 
La acest eveniment au participat Dr. Avram Eugeniu – Prefectul judeţului Satu Mare, dl. Pop 

Liviu Marian – ex-Ministru delegat pentru dialog social, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 
și Persoanelor Vârstnice, Rădeanu Ștefan – Secretar general Uniunea Generală a Industriașilor din 
România (UGIR), Lăcătuș Ruxandra – Director general Uniunea Generală a Industriașilor din 
România (UGIR), membrii Comisiei de dialog social din cadrul Instituţiei prefectului judeţului Satu 
Mare și Maramureş, reprezentanți ai ONG-urilor și agenților economici, profesori și elevi ai 
Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, studenți ai Universității Tehnice din Cluj Napoca 
– Centrul Universitar Nord din Baia Mare.  

La lucrările conferinței a participat și președintele Filialei CECCAR Maramureș, conf. univ. dr. 
Cucoșel Constantin, care este și președintele Filialei Județene Maramureș a UGIR, și care a 
prezentat în cadrul conferinței proiectul ,,România suntem noi”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte acțiuni: 

 
- Organizarea împreună cu directorul executiv al filialei şi participarea la examenul de aptitudini – 
proba scrisă, din data de 15 noiembrie 2015, Centru de examinare Baia Mare; 

- Organizarea împreună cu directorul executiv al filialei şi participarea în comisia de la examenul 
de aptitudini – proba orală, din data de 22 noiembrie 2015, Centru de examinare Baia Mare; 
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FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
1.   În perioada 05 – 08 noiembrie 2015 s-a desfășurat la sediul filialei CECCAR Mehedinți 
cursul de Standarde profesionale emise de Corp. Lectorul cursului a fost doamna conferențiar 
universitar doctor Ecaterina 
Necșulescu, președinte de 
onoare al CECCAR.    
         Problematica abordată în 
cadrul cursului a vizat tehnicile 
și procedurile utilizate de 
profesionistul contabil în 
vederea respectării standardelor 
profesionale, din care amintim 
pe cele cu privire la: 
cunoașterea activității clientului, 
planificarea misiunii, 
organizarea contabilității 
clientului, controlul regularității și 
sincerității contabilității, coerența 
conturilor anuale, tipurile de 
rapoarte (atestate) întocmite.                                                                       
          Pe lângă prevederile 
standardelor profesionale au 
fost abordate și diverse spețe ridicate de profesioniștii contabili referitoare la: prevederile 
Codului fiscal actual, comparativ cu cele adoptate prin Legea 227/2015 și OUG 50/2015, ce 
urmează a intra în vigoare la 01.01.2016; prevederile Codului de procedură fiscală actual, 
comparativ cu cele adoptate prin Legea 207/2015, cu aplicabilitate de la 01.01.2016. 

          Fișele de evaluare 
întocmite de participanți la finalul 
cursului au arătat mulțumirea 
acestora cu privire la lectorul și la 
modul interactiv în care au fost 
abordate subiectele.  
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2.     C.E.C.C.A.R. Filiala Mehedinți în parteneriat cu U.G.I.R. Filiala Mehedinți a organizat în 
data de 13 noiembrie 2015  masa rotundă cu tema ”Investește în oameni” în cadrul proiectului 
”România suntem noi”. La această întâlnire au participat doamna Monica Moț - director executiv,  
domnul Florin Știucă – președinte  și doamna Mirela Filip -  auditor de calitate, din partea filialei 
CECCAR Mehedinți, domnul Emil Tiucă – președinte al filialei UGIR Mehedinți, domnul Ștefan 
Udrea din partea Tribunalului Mehedinți - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, domnul 
Fănică Cercel din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, domnul Valentin Lazăr, 
reprezentant al Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, domnul Ion Cupă, deputat și 
membru în Comisia Buget Finanțe a Camerei Deputaților, oameni de   afaceri din mediul local, 
experți contabili, membri ai filialei 
CECCAR Mehedinți.  
        Obiectivul general  al acestei 
întâlniri a fost promovarea transferului de 
expertiză la nivel național și transnațional 
pentru crearea unei piețe a muncii 
incluzive și pentru promovarea ocupării 
printr-un dialog social de calitate, capabil 
să genereze o acțiune sinergică între 
actorii acestuia. Totodată, au fost 
discutate probleme privind profesia 
contabilă, rolul profesioniștilor contabili, 
dar și probleme legate de expertiza 
contabilă.  
        Domnul Fănică Cercel, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mehedinți a reamintit importanța și rolul experților contabili în efectuarea expertizelor contabile. 
Totodată, având în vedere numărul mare de expertize contabile la nivelul județului nostru, a 
propus CECCAR să găsească o soluție în ceea ce privește desemnarea experților contabili 
pentru efectuarea expertizelor contabile fiscale întrucât numărul consultanților fiscali este unul 
prea mic la nivelul județului Mehedinți.  
        Domnul deputat Ion Cupă a arătat că o parte din problemele ridicate de CECCAR au fost 
prezentate și de către domnia sa în Comisia de buget finanțe și recomandă ca pe viitor 
propunerile legislative pe care CECCAR le are să fie dezbătute în comisiile parlamentare, unde 
reprezentanții CECCAR să transmită mesaje clare și astfel de acțiuni să se concretizeze cu 
rezultate pozitive. 
        La finalul dezbaterilor, oamenii de afaceri prezenți și-au manifestat aprecierea față de 
oportunitățile create în urma întâlnirilor avute cu reprezentanții CECCAR, salutând seria 
întâlnirilor de acest gen.     

3.   C.E.C.C.A.R. Filiala Mehedinți, în colaborare cu Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin și 
Asociația Pro Mehedinți a organizat în perioada 16-22 noiembrie 2015 în Aula Constantin 
Rădulescu Motru a Centrului Universitar din Drobeta Turnu Severin simpozionul cu tema 
”Importanța antreprenoriatului în viața economică și socială”, desfășurat în cadrul evenimentului 
Săptămâna Europeană a IMM-urilor. La această acțiune au participat doamna Monica Moț - 
director executiv, domnul Florin Știucă – președinte, din partea filialei CECCAR Mehedinți, 
doamna Marioara Avram membru Consiliul Superior al CECCAR și prof. univ. dr. în cadrul 
Centrului Universitar Drobeta Tr.Severin, doamna conf. univ. dr. Nețoiu Lavinia - Prodecan și 
doamna conf.univ.dr. din partea Universității din Craiova, doamna Diana Nodiț - din partea 
Asociației Pro Mehedinți, domnul Emil Tiucă – președinte al filialei UGIR Mehedinți, doamna 
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Mihaela Foanță din partea Patronatului 
Județean al IMM –urilor Mehedinți, doamna 
Veronica Vîlcea – director al Oficiului 
Registrului Comerțului Mehedinți, domnul 
Adrian Bebec- director al Băncii Transilvania 
Drobeta Turnu Severin, doamna Irina Coman 
și doamna Marilena Lungu din partea BRD 
Groupe Societe Generale, cadre didactice și 
studenți ai Centrului Universitar din Drobeta 
Tr. Severin. 

 

        Această acțiune a avut ca obiective 
promovarea profesiei contabile la nivel 
local, oportunitățile pe care le oferă 
autoritățile locale IMM-urilor și 
microîntreprinderilor, colaborarea între 
filiala CECCAR Mehedinți și mediul 
universitar.  

        În deschidere, directorul executiv al 
filialei CECCAR Mehedinți, doamna 
Monica  Moț a prezentat atât invitații, cât 
și tema abordată cu această ocazie și a 
precizat că prin această acțiune se 
urmărește insuflarea tinerilor, 
studenților, a spiritului de inițiativă, de a-
și crea propria afacere, de a fi capabili să se realizeze profesional prin forțe proprii. A vorbit, de 
asemenea, despre activitatea antreprenorilor, care are un impact puternic asupra societății 
deoarece, chiar dacă nu ei sunt cei care inventează lucruri noi, până la urmă ei sunt cei care fac 
ca lucrurile să se miște și lumea să progreseze, petru că antrepenorii sunt cei care introduc noi 

tehnologii, promovează noi produse, 
stimulează descoperirea de noi 
resurse și mobilizează capitalul și 
tot ei sunt cei care asigură un loc de 
muncă pentru cea mai mare parte a 
populației.  
        În continuare, doamna Avram 
Marioara, membru în Consiliul Superior 
al CECCAR și prof.univ.dr. în cadrul 
Centrului Universitar Drobeta Tr. 
Severin a vorbit despre importanța 
antreprenoriatului în viața economică și 
socială, despre faptul că tinerii trebuie 
încurajați privind atractivitatea 
antreprenoriatului, că spiritul 
antreprenorial este combinația optimă 
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între inovație, risc și capacitatea de a lua decizii corecte în condițiile de incertitudine generate de 
evoluția pieței.  
        Doamna Veronica Vîlcea, director al Oficiului Registrului Comerțului Mehedinți a prezentat 
facilitățile prevăzute de O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, facilităţile acordate studenţilor care 
doresc să înfiinţeze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003, pașii ce trebuie urmați și 
documentele necesare în deschiderea unei afaceri.   
        În continuare, reprezentanții Asociației Pro Mehedinți au proiectat o serie de filme cu tineri care 
au început o afacere, drumul pe care l-au străbătut pentru ca investiția lor să atingă culmea 
succesului.  
        Doamna conf. univ. dr. Nețoiu Lavinia – Prodecan al Centrului Universitar Drobeta Turnu 
Severin a apreciat colaborarea cu CECCAR Filiala Mehedinți și a vorbit despre succesul unei 
afaceri, care depinde, în bună măsură, de oamenii care o gestionează, de aptitudinile și 
caracteristicile întreprinzătorului.  
         Această acțiune a fost apreciată de către toți participanții, ea prezentând de fapt 
antreprenoriatul drept o alternativă de carieră și dezvoltare personală pentru studenți și punând în 
lumină imaginea reală a antreprenoriatului – creator de valoare și de locuri de muncă pentru cei ce 
activează în acest segment. 

4.    În perioada 20-23 noiembrie 2015 am transmis membrilor filialei noastre, prin e-mail, mesajul 
“Noutăți legislative”, care a cuprins un număr de 12 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în 
perioada 21.10.2015-18.11.2015. Cele mai importante modificări legislative se referă la: 
- acordarea unor facilități fiscale, prin care s-a urmărit stimularea achitării voluntare de către 
contribuabili a obligațiilor de plată restante la buget; 
-înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice; 
- acordarea de compensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse 
în perioada aprilie - septembrie 2015; 
- stabilirea cotelor de impozitare pentru veniturile microîntreprinderilor și a celei privind impozitul pe 
dividende; 
- stabilirea pragurilor valorice Intrastat, pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ 
intracomunitar cu bunuri în anul 2016. 
 
5.    În data de 26 noiembrie 2015, la sediul 
filialei CECCAR Mehedinți a fost organizată  
o masă rotundă privind modificările 
legislative apărute în ultima perioadă în 
domeniul contabil și fiscal, acțiune la care a 
participat domnul Iriza Sever, 
reprezentantul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Mehedinți, din cadrul 
serviciului de metodologie, precum și 
experți contabili și contabili autorizați, 
membri ai filialei C.E.C.C.A.R. Mehedinți. 
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În cadrul întâlnirii s-a pus accent pe 
contribuțiile de asigurări sociale ce urmează a 
fi achitate, începând cu data de 01.01.2016, de 
către persoanele fizice autorizate ce obțin 
venituri din activități independente, conform 
prevederilor stipulate în Legea 227/2015 
privind Codul fiscal, fiind abordate ambele 
sisteme de impunere, respectiv impozitarea în 
sistem real și impozitarea pe baza normei de 
venit. 

De asemenea, au fost supuse discuției 
modificările legislative introduse prin 
următoarele acte normative: 
 - OMF 3831/2015, pentru aprobarea 
Procedurii de aplicare a prevederilor 
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul 
creanțelor administrate de către organul fiscal central; 
 - OMF 3832/2015, privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice 
nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii; 
 - OPANAF 2963/2015, pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale 
centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a 
modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la 
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor". 
    Membrii prezenți la întâlnire au fost mulțumiți de informațiile primite, de condițiile organizatorice și 
de faptul că filiala, ca de fiecare dată, vine în întâmpinarea lor cu astfel de acțiuni. 

 
FILIALA MUREȘ 

 
În data de 10 noiembrie la sediul filialei a avul loc o masă rotundă cu tema ”Standarde 

profesionale și deontologia profesională”. În cadrul acestei întâlniri, auditorul de calitate și directorul 
executiv au prezentat prevederile Normei CECCAR nr.1044/2010 privind îmbunătățirea activității de 
expertiză contabilă judiciară referitoare la:  

- înscrierea experților contabili în GEJ, comunicând perioadele stabilite pentru testare în luna 
decembrie 2015; 

- instruirea, perfecționarea și evaluarea experților contabili judiciari;  
- obligațiile experților contabili judiciari;  
- radierea experților judiciari din GEJ; 
- prevederile Codului etic și ale Standardului profesional nr. 35 în materie de acceptare a 

expertizelor contabile și a comportamentului profesional față de colegi în situația în care au fost 
numiți.  

La această întâlnire au participat un număr 37 de experți contabili alături de președintele 
filialei; 
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În perioada 13-14 noiembrie 2015 a fost organizat cursul ”IFRS – Tratament contabil si 

fiscal”, cu participarea 153 de membri.  
În zilele de 26 și 27 noiembrie a fost organizat cursul de „Evaluarea întreprinderii” - tehnici 
informatice, la sediul filialei, cu participarea a 26 de membri.  

Pe parcursul lunii noiembrie s-a pus un accent deosebit pe comunicarea permanentă cu 
membrii, realizată prin poșta electronică, fiind transmise astfel invitații la întâlnirea lunară cu 
membrii, la cursuri etc. De asemenea, au fost transmise și buletine cu noutati legislative de la ANAF, 
alte materiale/informări din domeniul financiar-contabil, toate acestea utile în activitatea zilnică a 
membrilor. 

 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 
 
 În data de 02.10.2015, la invitaţia conducerii Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti, 
conducerea filialei a participat la seminarul cu tema “Competenţe practice şi aptitudini profesionale 
care te lansează pe piaţa muncii”. Seminarul a fost organizat în cadrul unui proiect POSDRU - 
“Învaţă cu noi să devii antreprenor”, în colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul 
Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti. 

Directorul executiv al filialei a împărtăşit din experienţa CECCAR în acest domeniu, având în 
vedere cursurile care se derulează în cadrul proiectului POSDRU “Calificarea resurselor umane – 
suport pentru creşterea 
economică”. 

Proiectul contribuie la 
creşterea şanselor de ocupare a 
elevilor învăţământului secundar 
clasele XI/XII aparţinând liceelor 
din 13 judeţe din partea de sud şi 
sud-est a României. 
 În data de 15.10, la 
invitaţia conducerii Camerei de 
Comerţ şi Industrie Prahova, 
conducerea filialei, împreună cu 
16 membri au participat la 
workshop-ul demonstrativ “Soluţii 
pentru managementul 
documentelor în sfera proceselor 
de producţie şi service”, organizat 
împreună cu Xerox România şi 
partenerul zonal RT Sol, alături de parteneri ai Microsoft. 

În data de 30.10, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a organizat Gala Topul firmelor 
prahovene 2015. 
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În baza protocolului existent, filiala noastră a avut o implicare activă, prin: 

 participarea la eveniment a preşedintelui ales pentru mandatul 2016-2020 şi a directorului 
executiv; 

 amenajarea unui stand cu publicaţii; 
 amplasarea a două roll-up-uri; 
 în mapele distribuite participanţilor au fost introduse materiale publicitare ale CECCAR, 

respectiv un flyer de prezentare a activităţii CECCAR (tipărit cu ocazia Zilei Naţionale a 
Contabilului Român) şi un pliant cu publicaţiile CECCAR; 

Speech-ul preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova la Gala Topul Firmelor 
Prahovene 2015 a reliefat buna colaborare a Camerei cu Filiala CECCAR Prahova: “Salutăm, în 
continuare, prezenţa alături de noi a unor importanţi 
reprezentanţi ai administraţiei centrale şi locale – totodată 
excelenţi colaboratori ai Camerei de Comerţ şi Industrie 
Prahova cu prilejul multor acţiuni comune organizate – 
secretari de stat, administraţie publică locală, primari 
localităţi prahovene, instituţii deconcentrate, importante 
instituţii bancare. Între aceştia se află şi colaboratorii noştri 
de la CECCAR Prahova – o organizaţie cu care derulăm o 
colaborare permanentă, concretizată în acţiuni de substanţă 
– în special pe tematică financiar-contabilă – extrem de utile 
firmelor prahovene”. 

Manifestarea a fost onorată de prezenţa a numeroşi 
membri ai Corpului Diplomatic în România – ambasadori, 
însărcinaţi cu afaceri şi consilieri economici din cadrul a 20 
ambasade. 

În catalogul cu Topul firmelor prahovene şi în 
revista festivă Dynamic Business, editate special pentru 
acest eveniment, au fost alocate două pagini cu acţiuni ale 
CECCAR. 
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În buletinul informativ on-line al Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova din luna octombrie 
a fost inclusă o machetă de prezentare a CECCAR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursuri organizate: 
 “Curs de pregătire a examenului de aptitudini” desfăşurat în perioada 06.10-31.10, 

cu o duratã de 50 ore, care a cuprins disciplinele: contabilitate, evaluare, audit, doctrină şi 
deontologie. Lectori ai cursului au fost: dna Necşulescu Ecaterina, dl. Caloian Florentin, dna Jianu 
Iulia, dl. Iancu Ion. La curs au participat 16 stagiari care urmează să susţină examenul de aptitudini. 

 “Contabilitate de gestiune şi elemente de doctrină şi deontologie”, organizat în 
perioada 13.10-17.10, cu o durată de 40 ore. Cursul a fost susţinut de dna Jianu Iulia şi dl. Iancu 
Ion, la acesta participând 58 membri. 
  
 
 În data de 18.11, directorul executiv al filialei Prahova a avut o întâlnire de lucru cu noua 
conducere a finanţelor publice, respectiv cu dl. Tudose Emilian Ştefan, directorul executiv al Direcţiei 
Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti şi dna Teodorescu Simona Maria, directorul executiv al 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova. 
 Întâlnirea a avut ca scop colaborarea viitoare în privinţa depunerii situaţiilor financiare şi 
transmiterii unei situaţii cu cei care le-au semnat, pentru a identifica pe cei care nu sunt membri ai 
Corpului. Deşi de când au început să fie transmise on-line situaţiile financiare, nu se mai 
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centralizează aceste date, reprezentanţii finanţelor publice vor căuta o cale de soluţionare a acestei 
solicitări. 
 S-a clarificat, cu această ocazie, ce documente trebuie să depună la finanţe experţii contabili 
care solicită încetarea activităţii autorizate în baza CIF-ului eliberat de ANAF. În ultima perioadă, 
organele fiscale solicitau acestora o adeverinţă eliberată de filiala CECCAR din care să reiasă că 
aceasta este de acord cu încetarea activităţii. 
 În data de 19.11, directorul executiv al filialei a avut o întâlnire cu directorul Oficiului 
Registrului Comerţului Prahova, dna Ilinca Simionescu, prilej cu care s-a reluat solicitarea filialei de 
transmitere de către ORC Prahova a unei situaţii cu toate societăţile comerciale înregistrate la 
Registrul Comerţului care au obiect de activitate codul CAEN 6920, în vederea confruntării cu cele 
care sunt înregistrate în Tabloul Corpului. S-a convenit ca această situaţie să fie transmisă până la 
finele anului. Oficiul solicită avizul CECCAR la înfiinţarea societăţilor de profil. 

În data de 26.11.2015, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești a organizat simpozionul cu tema 
”Clasic și modern în finanțarea și contabilitatea afacerilor”. 

Partener principal al acestei manifestãri științifice a fost filiala CECCAR Prahova. Printre 
ceilalți parteneri menționãm: AGER filiala Prahova, Camera de Comerț și Industrie Prahova, Centrul 
de Studii și Cercetãri Economice, Centrul pentru Proiecte, Programe și Evenimente Cultural Artistice 
din cadrul UPG, Casa de Culturã a Studenților Ploiești.  

Din comitetul de organizare al Simpozionului a fãcut parte, pe lãngã cadrele didactice ale 
universitãții și auditorul de calitate al filialei, lect. univ. dr. Florentina Pantazi. 

Simpozionul s-a desfãșurat pe douã secțiuni: Sectiunea profesioniști și cadre didactice și 
Secțiunea studenți.  

Din partea filialei 
CECCAR Prahova au fost 
participat: președintele 
filialei Valericã Constantin, 
directorul executiv Ion 
Iancu, auditorul de calitate 
Florentina Pantazi, viitorul 
președinte al filialei, Nițu 
Cornel, împreunã cu 12 
membri. 

Cei trei reprezentanți 
ai filialei au prezentat 
organismul profesional 
CECCAR, îndemnându-i pe 
studenți sã nu se opreascã 
la studiile de licență, ci sã 
se specializeze devenind 
membri în cel mai mare 
organism profesional. 

Dl. Nițu Cornel și 
dna Pantazi Florentina au 
susținut 4 teme de actualitate, ce au prezentat un interes deosebit din partea auditorului: 

- Clasic și modern în finanțarea și contabilizarea afacerii; 
- Rolul analizei SWOT în determinarea mãsurilor de perfecționare a sistemului informațional 

contabil al beneficiilor angajaților; 
- Tradițional și modern privind sistemul informatic de contabilitate; 
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- Influența factorului uman asupra competitivitãții economiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursuri organizate: 
 
 “Doctrina şi deontologia profesiei”, organizat în perioada 06.11-08.11, cu o duratã de 

20 ore. Cursul a fost susţinut de dl. Iancu Ion, la acesta participând 43 membri. 

 “Expertiză contabilă”, organizat în perioada 16.11-19.11, cu o durată de 20 ore. Cursul 
a fost susţinut de dna Pantazi Florentina, la acesta participând 50 membri. 

  “Seminar de fiscalitate”, organizat în data de 27.11, având ca temă modificările Codului 
fiscal care se aplică începând cu 01.01.2016. Seminarul a fost susţinut de dl. asistent 
univ. Dobre Florin, la acesta participând 63 membri. 
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FILIALA CECCAR SATU MARE 
 
 

În data de 11.11.2015 la sediul filialei a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat, în 
calitate de invitați, directorul executiv al Casei de Pensii – d-na Eugenia Sabău, directorul economic 
al Casei de Sănătate și șef serviciu ITM –d-ul Flore Ioan.   

Membrii participanți au fost în număr de 52 și s-au implicat în dezbateri, exemplificând 
aspecte întâlnite în practică, solicitând lămuriri sau făcând propuneri în domeniul legislației muncii și 
al contribuțiilor sociale. 

În privința legislației muncii s-au făcut unele precizări: 
 
- conform Legii nr.52/15.04.2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional 

desfășurate de zilieri, instituțiile publice nu pot fi beneficiari de lucrări efectuate de zilieri, 
cu unele excepții prevăzute la art.1 alin.(3); de asemenea, munca zilierilor nu poate fi 
utilizată în benefeciul unor terți, ci doar în activitatea proprie; 

- s-a modificat Ordonanța nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu 
completările și modificările ulterioare, prin apariția Legii nr.154/18.06.2015 care prevede 
aplicarea dispozițiilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319.2006 și salariatelor 
gravide și mame, lăuze sau care alăptează, dar și completări ale listei cu agenți chimici 
care pot prezenta risc la expunere, conform implementării Directivei 92/85/CEE /1992 
referitoare la securitatea la locul de muncă al gravidelor; 

- în privința detașării salariaților se aplică prevederile Legii nr.344/2006 actualizată la data 
de 30.06.2015 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale și 
se referă atât la salariați ai unui stat membru detașați pe teritoriul României, cât și la 
salariați detașați de pe teritoriul României în alt stat membru UE; conform reglementării 
trebuie să se asigure salariul minim brut din statul în care angajatul este detașat; 

- a apărut Legea nr.91/1.07.2014 privind acordarea unei zile libere pe an pentru îngrijirea 
sănătății copilului, conform căreia unul din părinți poate solicita o zi liberă cu 15 zile 
lucrătoare înainte de vizita la medic; această zi se acordă o dată pe an, chiar dacă sunt 
doi copii, iar dacă sunt trei sau mai mulți copii se acordă două zile libere consecutive sau 
separate. 
 

Ulterior prezentării reglementărilor s-a răspuns întrebărilor puse de membri cu privire la 
concedieri, absențe de la locul de muncă, transmiterea informațiilor în Revisal, modul de calcul al 
pensiilor anticipate și pentru limită de vârstă, calculul concediilor medicale, modalități de asigurare 
pentru persoane care nu au contracte de muncă sau alte surse de venit etc.   

Întâlnirea s-a dovedit a fi deosebit de utilă membrilor, aceștia având posibilitatea de a-și 
lămuri neclaritățile în materie. 
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Dir. ec. Olariu Daniela-CASS, Flore Ioan-șef serv. ITM, dir. ex. Sabou Eugenia - CAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Membri participanți la întâlnirea de lucru din data de 11.11.2015                                
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FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 04 noiembrie 2015 a avut loc la sediul filialei întâlnirea lunară cu membrii Corpului, 
experți contabili și contabili autorizați, unde s-au discutat probleme legate de unele spețe apărute în 
contabilitate și fiscalitate, precum și modificările apărute în domeniul fiscal. De asemenea, s-au 
discutat diferite spețe apărute în urma unor tranzacții care aparțin clienților profesioniștilor contabili. 

În data de 3 noiembrie 2015 la sediul Filialei CECCAR Sălaj s-a desfășurat seminarul 
profesional cu tema ”Noul Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală”. Moderator al seminarului a 
fost d-na director executiv Ludovica Breban, iar speakeri dl. președinte dr. ec. Tamba Alexandru, d-
na Guia Sanda Eva - expert contabil membru în Consiliul Filialei. La acest seminar au participat 
membri ai Corpului, experți contabili și contabili autorizați, dar și nemembri profesioniști contabili din 
economie. S-au discutat modificările aduse de la 01 ianuarie 2016 celor două acte normative mai 
sus amintite. Noul Cod fiscal a fost adoptat în luna septembrie 2015 și aduce o serie de modificări. 
S-au discutat modificările apărute în cadrul TVA, modificări ale impozitului pe microîntreprinderi, 
modificările privind impozitul pe profit, impozitului pe venit dar și a taxelor locale. De asemenea,  s-
au analizat și comentat cele mai importante 26 de modificări din noul Cod de procedură fiscală. La 
finele seminarului, toți participanții au apreciat tematica și modalitatea de desfășurare a întâlnirii 
profesionale, considerând-o binevenită înainte de aplicarea actelor normative dezbătute. 

În data de 11 noiembrie 2015 d-na director executiv Ludovica Breban a fost invitată la 
Instituția Prefectului Județului Sălaj să paticipe la o ”Întâlnire PROIS-NV”, eveniment organizat de 
Asociația ”Pactul Ragional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV). La acest 
eveniment s-au discutat probleme legate de fondurile structurale nerambursabile 2007-2103, aici 
incluzându-se în mod special activități specifice privind închiderea POSDRU, dificultăți în raportarea 
tehnică și financiară, instrumente puse la dispoziție de PROIS-NV. De asemenea, s-au dat 
publicității și au fost supuse dezbaterii ghidurile generale și specifice fondurilor nerambursabile 
perioadei 2014-2020, proiecte și parteneriate posibile în cadrul POCU (Programul Operațional 
Capital Uman), omologul POSDRU, facilitarea networking-ului.  

Tot în data de 11 noiembrie 2015 dl. președinte Tamba Alexandru a avut o întâlnire la 
Administrația Financiară Sălaj cu dl. director adjunct Racolța Cristian, având ca tematică modificările 
Codului fiscal cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2016. 

În perioada 09-12 noiembrie 2015 a avut loc în sala de curs a filialei CECCAR Sălaj cursul de 
pregătire pentru examenul de aptitudini și cel de doctrină și deontologie profesională din sesiunea 
noiembrie 2015. 

În perioada 16-20 noiembrie 2015 a avut loc în sala de curs ”Andrei Cosma” a filialei 
CECCAR Sălaj cursul de pregătire profesională cu tema ”Contabilitatea și fiscalitatea și controlul de 
gestiune al întreprinderii”, la care au paticipat membri experți contabili și contabili autorizați, dar și 
nemembri.Formatori ai cursului au fost conf. univ. dr. Podoabă Lucia  și dr. ec. Tamba Alexandru,  
care au subliniat importanța informațiilor financiar contabile în exercitarea controlului de gestiune al 
unei entități economice. De asemenea, s-a discutat legătura dintre contabilitate și fiscalitate și 
corectitudinea informării utilizatorilor despre imaginea reală și fidelă a entității. Toți cei prezenți au 
apreciat organizarea, conținutul și tehnicile de predare a cursului. În urma susținerii testului de 
verificare a cunoștințelor toți participanții au promovat și au primit certificate de absolvire a cursului.  

În perioada 23-27 noiembrie 2015 în amfiteatrul Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu„ Șimleu-
Silvaniei s-a desfășurat cursul PNDPC ”Principii și concepte contabile și fiscale fundamentale” la 
care au participat membri experți contabili și contabili autorizați ai Corpului din bazinul Șimleu-
Silvaniei. Formatori ai cursului au fost dl. dr. ec. Tamba Alexandru și d-na dr. ec. Breban Ludovica. 
Toți cei prezenți au apreciat organizarea, conținutul și tehnicile de predare a cursului. În urma 
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susținerii testului de verificare a cunoștințelor toți participanții au promovat și au primit certificate de 
absolvire a cursului.  
 De asemenea, conducerea filialei a avut și are o comunicare permanentă cu membrii activi și 
inactivi ai Corpului, punând un accent deosebit pe necesitatea menținerii competenței profesionale 
pe tot parcursul vieții. 
 

 
FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

Luna Brumar a debutat cu 
un curs destinat atât membrilor 
filialei, cât și celorlalți specialiști 
care activează în domeniul 
financiar – contabil. Evenimentul 
a avut loc în Aula Magna a 
Universității de Vest din Timisoara 
și i-a avut ca moderatori pe dl. 
prof. univ. dr. Ovidiu Constantin 
Bunget și dl. prof. univ. dr. Radu 
Bufan din cadrul CECCAR Filiala 
Timiș, iar ca invitați pe dr. Dan 
Manolescu, dr. Doru Dudas, dr. 
Gheorghe Matei, dr. Alin 
Dumitrescu, dr. Florin Dobre, dr. 
Natalia Shvidchi. 

Cu această ocazie au fost 
prezentate și dezbătute o serie de 
acte normative din domeniul 

contabilității și fiscalității cu impact asupra 
activităților desfășurate de profesioniștii 
contabili. De asemenea, a fost prezentată 
cartea “Ghidul Directivelor Europene 
privind TVA“, proiect susținut de 
CECCAR și IFA România. Interesul 
deosebit pentru noutățile legislative 
prezentate a fost demonstrat atât prin 
numărul mare al participanților, peste 300 
de participanți, cât și prin comentariile și 
discuțiile interesante purtate pe marginea 
materialelor expuse.  
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Totodată, la sediul filialei, în ziua de 14.11.2015,  dl. președinte Bunget Ovidiu însoțit de 
colegi din cadrul  Universității de 
Vest Timișoara, împreună cu 
angajatii CECCAR filiala Timiș - 
serviciile Tablou și Stagiu - au 
fost gazda unui grup de studenți 
din Italia, Belarus și Letonia. În 
cadrul acestei întruniri s-a 
prezentat un scurt istoric al 
profesiei contabile, calendarul 
evenimentelor pe parcursul unui 
an și anumite aspecte din viața 
unui expert contabil român. 
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FILIALA CECCAR VASLUI 
 
Cursuri de pregătire profesională 

Corpul Experților 
Contabili și Contabililor 
Autorizați din România – 
Filiala Vaslui a organizat 
două cursuri a câte 10 ore, în 
perioada 26-29 noiembrie 
2015 în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare 
Profesională Continuă, 
“Contabilitate și control de 
gestiune”  și “Fiscalitate ”.  

Cursurile au fost 
susținute de lectorul 
CECCAR doamna Iulia 
Jianu. Participanţii au fost  
mulţumiţi de modul de 
prezentare a cursurilor de 
către lector, precum și de 
deschiderea arătată de 
acesta în ceea ce privește  subiectele propuse spre dezbatere de către membri. 

 

Masă rotundă 
Filiala CECCAR Vaslui 

a organizat în data de 27 
noiembrie 2015 masa rotundă 
cu tema: „Impozite și taxe 
locale – implicațiile Noului 
Codul fiscal transpuse în 
Hotărârea Consiliului Local 
Vaslui nr. 114/10.11.2015, 
aplicabile de la 01.01.2016”. 

Filiala a avut ca invitat 
pe domnul Director executiv al 
Primăriei Vaslui, economist 
Eugen Boț, cu atribuții în 
domeniul impozitelor și taxelor 
locale, care a prezentat 
noutățile aduse de noua 
legislație începând cu anul 
viitor. 
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Masa rotundă a avut loc în Sala de evenimente a centrului comercial Silver Mall Vaslui și au 
participat un număr de 50 de persoane, experți contabili și contabili autorizați. 

Au fost abordate și clarificate probleme legate de: 
- Impozitul pentru clădirile rezidenţiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă, respectiv taxa 

pe clădiri; 
- Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan și extravilan; 
- Impozitul pe mijloacele de transport; 
- Taxa privind serviciile de reclamă şi publicitate. 
În ceea ce privește impozitul pe clădiri nerezidențiale, persoane juridice,  cota de impunere a 

scăzul la 1,6 %, calculată la valoarea de inventar. Clădirile nereevaluate în termenul legal vor avea o 
cotă de impunere de 7,5%, calculată la valoarea de inventar.  

De asemenea, pentru plata cu anticipație, până la data de 31.03.2016, a impozitelor și taxelor 
locale de către persoane juridice a fost majorată bonificația la 10% din valoarea debitelor. 

Referitor la terenuri intervine ca noutate impozitarea terenurilor aferente construcțiilor (cota 
indiviză la bloc, suprafața ocupată la sol la case și clădiri). 

Această masă rotundă a fost considerată de membri ca binevenită, având în vedere 
importanța temei dezbătute.  
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INTERNAȚIONAL 

 
 

Atelierul tehnic și a 32-a Sesiune ale ISAR-UNCTAD 
3-6 noiembrie 2015, Geneva 

 
 
Ca şi în anii precedenţi, CECCAR a fost reprezentat atât în cadrul lucrărilor Atelierului tehnic 

ISAR-UNCTAD, cu tema „IPSAS-urile și provocările întâlnite în implementarea acestora”, cât și la 
cea de-a 32-a Sesiune a Grupului de Lucru Interguvernamental de Experţi în Standarde 
Internaţionale de Contabilitate și Raportare (ISAR), evenimente care au avut loc în perioada 3-6 
noiembrie a.c. la Palatul Națiunilor Unite din Geneva. 

În cadrul Atelierului tehnic ISAR-UNCTAD s-au dezbătut experiențele practice ale ţărilor pe 
marginea unor aspecte specifice precum stabilirea cadrului temporal de tranziție la IPSAS-uri, 
prevederile tranzitorii privind acestea, trecerea de la contabilitatea de casă la cea pe bază de 
angajamente și implicațiile privind implementarea acesteia, abordările folosite pentru evaluarea 
imobilizărilor corporale, implementarea sistemelor informatice, provocările și beneficiile aferente 
implementării IPSAS-urilor. 

Cea de-a 32-a Sesiune a ISAR-UNCTAD a abordat două teme principale, și anume: 
„Fundamentele unei raportări de înaltă calitate: dispoziții internaţionale de audit și certificare și bune 
practici privind implementarea acestora” și „Examinarea bunelor practici privind îmbunătățirea rolului 
raportării corporative în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă”. 
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Adunarea Generală Anuală și ședinţa Grupului Edinburgh 
10 noiembrie 2015, Singapore 

 
 

 
 În data de 10 noiembrie 2015 au avut loc la Singapore Adunarea Generală Anuală și ședinţa 

Grupului Edinburgh, evenimente la care CECCAR a participat prin reprezentantul său în această 
structură. 

Dezbaterile s-au concentrat în special pe întreprinderile și practicile mici și mijlocii, în contextul 
cercetării în curs de desfășurare a Grupului Edinburgh cu privire la „Accesul IMM-urilor la finanțare”. 
Participanții au discutat despre situația actuală a PMM-urilor și IMM-urilor în Europa, dar și despre 
preocupările existente la nivel mondial și activitățile Comitetului PMM din cadrul IFAC. 

De asemenea, au fost analizate materialele de pe agendele Consiliului IFAC şi Consiliului de 
Administrație al IFAC și s-au dezbătut preocupările relevante cu Grupul de conducere al IFAC. 

 
 
 
 
 

Ședinţa Consiliului IFAC și Convenţia de Contabilitate 
11-12 noiembrie 2015, Singapore 

 
 

 CECCAR a participat, în data de 11 noiembrie a.c., la ședința ordinară a Consiliului IFAC, 
organizată la Singapore de Federația Internațională a Contabililor. În cadrul acestui eveniment, 
conducerea IFAC, membrii executivului și președinții consiliilor și comitetelor IFAC au raportat 
organismelor membre activitățile desfășurate de Federație în decursul anului 2015. De asemenea, 
le-au fost prezentate organismelor membre strategia IFAC pentru perioada 2016-2018 și planul de 
activitate pentru anul 2016 și a fost aprobată includerea a două noi organisme asociate (ONECCA – 
Burkina Faso și VACPA – Vietnam). 

Ședința Consiliului IFAC a fost urmată, în data de 12 noiembrie, de Convenția de 
Contabilitate de la Singapore, eveniment internațional organizat de IFAC în parteneriat cu Institutul 
Contabililor Autorizați din Singapore (ISCA), pe tema „Direcționarea schimbării, pe modelul asiatic”. 

Experții reuniți cu această ocazie au discutat despre schimbările tehnologice, oportunitățile 
create de revoluția digitală pentru profesioniștii contabili și despre schimbările din rolurile acestora 
în cadrul organizațiilor lor. Totodată, au fost dezbătute aspecte privind amenințările digitalizării, cu 
accent pe securitatea informatică și pe motivele pentru care contabilii trebuie să ia măsuri pentru a 
garanta siguranța informațiilor financiare și a proprietății intelectuale. De asemenea, au fost 
abordate și alte teme relevante în mediul dinamic actual, cum ar fi gestionarea riscurilor și 
combaterea spălării banilor, contabilizarea veniturilor în contextul noului standard pentru venituri 
sau proiectul OCDE privind Erodarea Bazei de Impozitare și Transferul Profiturilor (BEPS). 
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