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Conferința Națională a CECCAR 

 

 

În data de 18 martie a.c. a avut loc, la Rin Grand Hotel, Conferinţa Naţională de dare de 
seamă a Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizaţi din România, în cadrul căreia au fost 
prezentate și analizate principalele aspecte privind activitatea desfășurată de CECCAR în anul 
2015.  
Lucrările Conferinţei Naţionale, deschise de președintele Consiliului Superior al CECCAR, prof. univ. 
dr. Robert Aurelian Șova, s-au bucurat de prezenţa președintelui Camerei Auditorilor Financiari din 
România, conf. univ. dr. Gabriel Radu, care a transmis, în numele Consiliului CAFR, sincere felicitări 
pentru activitatea desfășurată de Corp, apreciind eforturile depuse de CECCAR pentru progresul 
profesiei contabile. Domnia sa a declarat: „Am avut foarte multe întâlniri (cu conducerea CECCAR, 
n.r.) și am încercat de fiecare dată să găsim soluţii pentru ca profesia și profesiile să fie ale 
membrilor (...). Suntem preocupaţi să aflăm cele mai bune instrumente și cele mai bune măsuri 
pentru dumneavoastră. Sunt momente grele nu numai în România, ci şi la nivel internaţional, și cred 
cu tărie că împreună putem câștiga mult mai mult decât divizaţi”. 

Alături de cei doi președinți au luat loc la prezidiul Conferinței directorul general al Corpului, 
ec. Daniela Vulcan-Văduva, 
și vicepreședinții Camelia 
Malama, Anca Bogorin, 
Mariana Bunea, Alexandru 
Bunea şi Dorin Cosma.  

Dintre aspectele 
definitorii privind activitatea 
Corpului în anul precedent, 
președintele CECCAR a 
trecut în revistă principalele 
acţiuni întreprinse și 
rezultatele obţinute de 
Consiliul Superior și 
Consiliile filialelor în perioada 
amintită. Acest Raport 
reprezintă cel mai amplu și 
semnificativ punct de pe 
ordinea de zi a Conferinţei, fiind un document care reliefează performanţele obţinute de organismul 
profesional la nivel naţional și teritorial, prin capacitatea de a duce la îndeplinire programul de 
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activitate aprobat de Conferinţa Naţională, deosebit de complex și care presupune un grad ridicat de 
exigență în desfășurarea acţiunilor. Președintele Consiliului Superior al CECCAR a făcut referire la 
preocuparea permanentă a conducerii cu privire la performanţele membrilor în piaţă şi la intenţia 
lărgirii ariei de servicii pe care aceştia le pot presta. Domnia sa a declarat: „Doar printr-o participare 
activă a fiecăruia dintre dumneavoastră putem crea un organism mai performant, iar performanţa să 
fie distribuită în avantajul membrilor”.  

Tot în sfera realizărilor Corpului se înscrie şi ieșirea acestuia de sub supravegherea CSIPPC 
(Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile), fapt dus la îndeplinire prin 
numeroasele demersuri înaintate de CECCAR pe această linie. De asemenea, deosebit de 
importantă este obţinerea apartenenței organismului profesional la Consiliul Contabilităţii Publice. 
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova a făcut precizări privind parteneriatul cu mediul de afaceri, 
declarând: „Trebuie să fim conștienţi că aria de servicii pe care le oferim mediului de afaceri trebuie 
să se extindă, în sensul în care să fim mult mai aproape de antreprenori, soluţia fiind contabilitatea 
managerială. Contabilul este singurul capabil să ofere soluţii antreprenorului, pentru că el cunoaște 

exact mecanismul creării 
valorii în cadrul organizaţiei 
respective. De aceea, 
consider că această 
componentă trebuie 
dezvoltată și o vom avea în 
vedere în anul în curs, ideea 
fiind promovată deja în cadrul 
întâlnirilor pe care le-am avut 
cu mediul de afaceri”. 

CECCAR a acordat o 
importanţă majoră 
schimbărilor legislative și în 
anul 2015, acţionând în 
interesul membrilor în sensul 
informării lor pentru ca 
modificările de legislaţie care 

influenţează activitatea financiar-contabilă să le fie aduse la cunoștinţă și să fie analizate împreună 
cu aceştia, pentru o mai ușoară înțelegere și asimilare, în scopul desfășurării activităţii la 
standardele așteptate. 

Raportul privind activitatea CECCAR în anul 2015 a detaliat cele mai importante acţiuni 
privind continuarea și întreținerea unor bune relaţii de colaborare cu instituţiile statului și cu mediul 
economic, accesul la profesie, standardele profesionale și calitatea serviciilor, etica în profesie. 
CECCAR promovează norme de înaltă conduită profesională și se asigură că cerinţele etice 
prevăzute în Codul etic naţional al profesioniștilor contabili sunt respectate cu strictețe, oferind 
consultanţă și îndrumări care să ajute la rezolvarea problemelor de etică ale profesioniștilor 
contabili.  

Un alt punct al Raportului de activitate a făcut referire la activitatea editorială a Corpului în 
anul precedent. Editura CECCAR este un factor important în activitatea de formare, informare și 
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perfecţionare profesională, prin publicarea a numeroase lucrări și ghiduri de specialitate, broșuri și 
cataloage, precum și a revistei lunare Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor. 

 În ceea ce privește activitatea internațională, din Raportul de activitate pe anul 2015 reiese că 
organismul profesional a fost prezent sau reprezentat la peste 30 de evenimente ale profesiei 
contabile desfășurate la nivel internaţional. Astfel, CECCAR a participat activ la ședințele 
Comitetelor și Consiliilor din cadrul Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) și ale organismelor 
regionale ale profesiei: Federația Experţilor Contabili Europeni (FEE), Federația Experţilor Contabili 
Mediteraneeni (FCM), Federația Internaţională a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF), Comitetul 
de Integrare Latină Europa-America (CILEA), Institutul European de Guvernare Corporativă (ECGI). 
Totodată, a existat o colaborare bilaterală cu organismele profesiei din Franţa, Marea Britanie, Italia 
etc.  

Ordinea de zi a Conferinţei Naţionale de dare de seamă a mai inclus un număr important de 
puncte care întregesc imaginea activităţii CECCAR: Raportul privind rezultatele activităţii financiare 
a Corpului la 31 decembrie 2015, Raportul Auditorului statutar privind activitatea financiară a 
CECCAR în anul 2015, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bugetului activităţii de investiţii 
la data de 31 decembrie 2015.  

Alte puncte de pe ordinea de zi au vizat proiectul Programului de activitate al Corpului pentru 
anul 2016, Raportul privind activitatea comisiilor de disciplină de pe lângă Consiliile filialelor şi a 
Comisiei superioare de disciplină de pe lângă Consiliul Superior al Corpului în anul 2015, precum și 
Raportul privind modul de organizare şi desfășurare a Adunărilor generale de dare de seamă şi 
alegeri care au avut loc la nivelul filialelor CECCAR în anul 2016.  

Lista cu experţii contabili și contabilii autorizaţi propuși în cadrul Adunărilor generale ale 
filialelor pentru acordarea titlului de „preşedinte de onoare”, „expert contabil de onoare” şi „contabil 
autorizat de onoare” a fost aprobată în cadrul Conferinţei cu unanimitate de voturi. 

Conferinţa Naţională a procedat la alegerea Consiliului Superior şi la reînnoirea a jumătate 
dintre membrii acestuia, precum și la alegerea Comisiei de cenzori. 
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CURIERUL FILIALELOR 

 

FILIALA CECCAR ARAD 

 
În zilele de 2, respectiv 3 martie, a avut loc o întâlnire cu membrii Filialei CECCAR Arad, 

găzduită de sala de curs „Dimitrie Cameniţă” a filialei. La întâlnire au  participat, în data de 2 martie, 
62 de experţi contabili, iar  în data de 3 martie, 71 de  contabili  autorizaţi. 
 Directorul executiv al filialei, Nicolae Micle, a informat membrii cu privire participarea 
delegației filialei Arad la Conferința Națională din 18 martie 2016. De asemenea, domnia sa le-a 
reamintit acestora condițiile de acordare a vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2016. 
 În continuarea întâlnirii dr. 
Petru Horga a prezentat aspecte 
relevante privind normele de 
aplicare a TVA, regimul bunurilor 
şi serviciilor acordate gratuit, 
refacturare utilităţi aferente 
chiriei, regularizare cotă TVA, 
bunuri degradate, termen 
expirat/depăşit, bunuri de capital, 
jurisprudenţa CEJ – obligatorie. 

Vasile Ioan Popa, lector 
formator CECCAR, a prezentat 
următoarele reglementări fiscale:  

o Ordin nr. 123/2016 din 
28 ianuarie 2016, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;  

o Ordin nr. 67/95/2016 din 15 ianuarie 2016 pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, 
ministrul finanţelor publice, şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de 
panificaţie;  

o Ordin nr. 442/2016 din 22 ianuarie 2016 privind cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru 
întocmire, conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi procedura 
de ajustare/estimare a preţurilor de transfer; 
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o Ordin nr. 531/2016 din 
28 ianuarie 2016 privind impozitele, 
contribuţiile şi alte sume 
reprezentând creanţe fiscale, care 
se plătesc de contribuabili într-un 
cont unic;  

o Ordin nr. 102/2016 din 
22 ianuarie 2016 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de aplicare a 
măsurilor de simplificare în 
domeniul taxei pe valoarea 
adăugată privind operaţiunile 
pluripartite din Uniunea Europeană, 
legate de lucrări asupra bunurilor 

mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul 
taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi 
tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie;  

o Ordin nr. 521/2016 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în 
scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru 
aprobarea modelului şi conţinutului unui formular;  

o Ordin nr. 726/2016 din 17 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi 
plată a impozitului pe profit”.  

 

FILIALA CECCAR ARGEȘ 

 
CECCAR Filiala Argeş a participat, în calitate de partener, la Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale afacerilor” 
 

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Contabilitatea şi finanţele – limbaje universale ale 
afacerilor, ediţia I, a avut loc în data de 18 martie 2016, reprezentând concretizarea unei iniţiative a 
colectivului de cadre didactice al Facultăţii de Finanţe -  Contabilitate, Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Piteşti şi rodul implicării active a tuturor partenerilor, care au simţit că acest 
proiect este unul realizabil.  

Partenerii acestei conferinţe au fost: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, filiala Argeş; Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul  Naţional de Cercetări Economice; 
Fundaţia pentru Învăţământ, Ştiinţă şi Cultură „Prof. univ. dr. Alexandru Puiu”; Universitatea 
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„Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe 
Economice; Universitatea „Petru Maior” din Tg. 
Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, 
Juridice şi Administrative; Camera Auditorilor 
Financiari din România; Camera de Comerţ şi 
Industrie Argeş; Asociaţia Oamenilor de Afaceri 
Argeş. 

Reprezentant al Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 
Filiala Argeş în Consiliul Ştiinţific a fost Ion 
Bănică, fost preşedinte al filialei. 

Manifestarea ştiinţifică a creat un spaţiu 
de diseminare a rezultatelor cercetării în 
domeniile contabilitate şi finanţe, dar şi în 
domenii interdisciplinare, de mare interes atât 
pentru mediul academic, cât şi pentru 
practicieni, şi a dezvoltat o platformă de 
dezbatere a problemelor şi provocărilor acestor 
domenii.   

Au manifestat interes acțiunii 153 de 
cadre didactice, cercetători, doctoranzi, 
reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale, 
practicieni din domeniu, studenţi şi masteranzi, 
din cadrul a 25 de universităţi, institute de 
cercetare şi asociaţii profesionale din România, 
Republica Moldova şi Canada (Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Ştiinţe a 
Moldovei; Universitatea din Québec, Canada; Centrul de Cercetări Financiar – Monetare „Victor 
Slăvescu”, INCE, Academia Română; Institutul de Economie Mondială al Academiei Române; 
Academia de Studii Economice din Bucureşti; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca; 
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; Universitatea Valahia din Târgovişte; Universitatea 
„Petru Maior” din Tg. Mureş; Universitatea de Vest din Timişoara; Universitatea „Al. Ioan Cuza” din 
Iaşi; Universitatea Politehnică din Bucureşti; Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi etc).  

Lucrările conferinţei au fost structurate pe trei secţiuni:  
o Dimensiuni şi provocări ale contabilităţii şi auditului financiar;  
o Dimensiuni şi provocări actuale ale finanţelor publice şi private;  
o Competitivitate şi creştere eficientă prin modele de afaceri sustenabile. 
În cadrul secțiunii Dimensiuni şi provocări ale contabilităţii şi auditului au fost înscrise 41 de 

lucrări. Temele dezbătute au făcut referire la׃ contribuţia auditului intern în funcţionalitatea 
departamentului financiar-contabil în cadrul unei entităţi; informaţia contabilă şi rolul său în 
fundamentarea deciziilor manageriale; evoluţia performanţelor Curţii de Conturi în perioada 2014-
2015; contabilitatea ca ştiinţă socială; contabilitatea mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul; 
perspectivele auditului intern în sistemul bancar - provocări şi oportunităţi; studiu privind rapoartele 
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Consiliului Internaţional de Audit; rolul managementului riscului în cadrul entităţii; riscul informaţional 
şi necesitatea auditului. Au fost prezenţi invitaţi din mediul academic (profesori şi doctoranzi de la 
Universitatea Valahia din Târgovişte şi de la Academia de Studii Economice din Bucureşti), 
reprezentanţi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala Argeş, ai 
Camerei Auditorilor Financiari din România, ai Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Argeş şi economişti - 
reprezentanţi ai firmelor de contabilitate. 

La cea de-a doua secțiune, Dimensiuni şi provocări ale finanţelor publice şi private, s-au 
înscris 32 de lucrări aparţinând cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul unor instituţii de 
prestigiu: Centrul de Cercetări Financiar Monetare „Victor Slăvescu” al Academiei Române, 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Atheneum, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea 
„Al. Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. Dezbaterile în cadrul secţiunii au fost de mare interes atât pentru cadrele didactice, cât şi 
pentru cercetătorii şi practicienii prezenţi, realizându-se o radiografie a sistemului fiscal public şi 
privat, a crizei economico-financiare şi fiind propuse soluţii pentru îmbunătăţirea serviciilor publice, 
modernizarea sistemului public şi creşterea economică. 

În cadrul celei de-a treia secțiuni, Competitivitate şi creştere eficientă prin modele de afaceri 
sustenabile, s-au înscris 58 de lucrări, aparţinând unui număr de 71 de autori. S-au dezbătut teme 
de interes, precum competitivitatea modelelor de afaceri în comerţul electronic, rolul politicilor 
promoţionale în creşterea competitivităţii, avantajul competitiv al regiunilor Uniunii Europene, analiza 
caracteristicilor organizaţiilor competitive, antreprenoriatul şi inovarea, piloni ai competitivităţii etc. 
Au participat doctoranzi şi cadre didactice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din 
Piteşti, Universității Valahia din Târgovişte, Universității Politehnica din Bucureşti, Universității din 
Bucureşti. 
 
Protocol de colaborare – Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţul Argeş şi Corpul 
Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Argeş 

  
 În luna februarie 2016 s-a încheiat Protocolul de colaborare între Corpul Profesional al 

Mediatorilor din Judeţul Argeş şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România, Filiala Argeş, ce are în vedere desfăşurarea de acţiuni ce vizează obiective comune, 
cooperarea şi promovarea reciprocă în domeniile de interes comun. 
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FILIALA CECCAR BIHOR 

 
Filiala Bihor a organizat în luna martie două întâlniri la care au participat membri, stagiari și 

specialiști din alte domenii care au dorit să-şi actualizeze cunoștințele în contabilitate și fiscalitate. 
Astfel, în zilele de 2 și 3 martie 2016 s-au desfăşurat întâlniri cu membrii filialei în cadrul cărora s-
au discutat aspecte legate de impozitele și taxele locale, conform noului Cod fiscal și normelor de 
aplicare a acestuia, invitat din 
partea Primăriei Municipiului 
Oradea fiind Sorin Iacob, 
director executiv adjunct în 
cadrul Direcției economice. A 
participat, de asemenea, 
Magdalena Berce, inspector de 
specialitate în cadrul ANAF, 
care a prezentat noutăţile în 
fiscalitate.  Din partea filialei au 
fost prezenți preşedintele 
Valerian Pavel Susa, directorul 
executiv, Leonica Bochiş, și 

auditorii de calitate 
ai filialei. 

În perioada 1 
- 4 martie s-au 
desfăşurat cursurile 
cu tema „Audit și 
certificare”, respectiv 

„Evaluarea 
economică a 

întreprinderilor”, 
lector fiind Leonica 
Bochiş. 

În perioada 14 - 24 martie 2016 filiala a organizat două cursuri cu tema „Fiscalitatea și 
contabilitatea instituţiilor publice, conform noilor reglementări aplicabile de la 1 ianuarie 2016”, 
lectori fiind specialişti în contabilitatea bugetară, angajaţi ai Administrației Judeţene a Finanţelor 
Publice Bihor, Primăriei Municipiului Oradea şi Camerei de Conturi Bihor. Aceste cursuri s-au 
bucurat de un real succes, participând peste 70 de persoane, angajaţi ai primăriilor, şcolilor, 
liceelor, grădiniţelor și ai altor entităţi publice din judeţul Bihor. Cursurile au abordat următoarele 
aspecte: 
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o Fiscalitate – Impozite și taxe 
locale, impozitul pe construcții 
conform noului Cod Fiscal și a 
normelor de aplicare de la 1 ianuarie 
2016; 

o Contabilitatea instituțiilor 
publice aplicabilă de la 1 ianuarie 
2016:  

- Elemente de noutate în 
contabilitatea instituţiilor publice 
conform reglementărilor actualizate: 
OMF 82/2016; 

- Documentele financiar-
contabile; 

- Contabilitatea activelor 
fixe; 

- Contabilitatea activelor curente; 
- Contabilitatea datoriilor; 
- Contabilitatea capitalurilor proprii; 
- Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor; 
- Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare; 
- Prezentarea şi dezbaterea cazurilor practice solicitate de cursanţi. 

o Contabilitatea privind fondurile nerambursabile;  
o Înregistrarea în contabilitate a proprietăților forestiere (păduri), a veniturilor și cheltuielilor 

aferente contractelor de administrare a acestora; 
o Corectarea erorilor contabile din anii precedenți; 
o Redevențe în natură aferente fondului forestier; 
o Întocmirea situațiilor financiare în anul 2016; 
o Cine poate efectua activitatea de audit intern în cadrul instituțiilor publice; 
o Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, conform noilor 

reglementări. 

În prima parte a lunii martie Filiala CECCAR Bihor a acordat o atenţie deosebită organizării 
de cursuri și seminarii atât prin Centrul de Excelență în Business și Economie, cât și în cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, în domeniile de activitate: fiscal, contabil 
și juridic – cu referire la Codul fiscal, normele de aplicare, Codul de procedură fiscală și civilă, 
normele de închidere a exercițiului financiar 2015 atât pentru entităţi economice, cât şi pentru entităţi 
publice.  

De asemenea, pe tot parcursul lunii martie filiala s-a preocupat în mod deosebit de acordarea 
de consultanță membrilor privind modalitatea de obținere a vizei de exercitare a profesiei pentru 
anul în curs. 
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FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
Urmează-ți pasiunea, fii fericită! 
 

  
Filiala CECCAR Brașov a organizat, de Ziua Internațională a Femeii, o acțiune dedicată 

doamnelor și 
domnișoarelor din 
profesia contabilă, care a 
avut loc la sediul filialei. 
Femeia și ziua dedicată ei 
au fost sărbătorite în 
cadrul unui eveniment 
motivațional cu tema 
Urmează-ți pasiunea, fii 
fericită!. 

Evenimentul a avut 
ca obiectiv încurajarea și 
motivarea femeilor să își 
urmeze visurile și 
pasiunile, să le dea o formă concretă, eventual a unei afaceri. Prin exemplele feminine care aleg să-
și transforme pasiunile într-un mod de viață sau să dedice o parte din timp hobby-urilor s-au 
subliniat importanța, necesitatea și oportunitatea unei pasiuni generatoare de energie și bucurie.  

Evenimentul a fost moderat de:  
o Lect. univ. dr. Dana Lupșa – președintele Asociației Happy Moms și expert comunicare și 

relații publice;  
o Gabriel

a Brașoveanu – 
expert comunicare, 
manager proiecte 
AMB și owner 
Unicornul;  

o Sorina 
Bașcoveanu – 
economist, fost 
angajat în mediul 
bancar, owner Ce 
știe Ina să facă; 

o ec. 
Cornelia Deleanu – 
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directorul executiv al Filialei CECCAR Brașov. 
Acțiunea a constituit pentru doamnele și domnișoarele care au calitatea de expert contabil un 

bun prilej de relaționare, cunoaștere a hobby-urilor și schimbare a percepției pe care acestea o au 
asupra vieții cotidiene. 
 
 
Desfășurarea auditului de calitate la cabinete și auditarea expertizelor contabile 
 

În ziua de 16 martie 
a avut loc, la Brașov, în 
sala de cursuri „Emanuel 
Ioan Nechifor” a filialei 
CECCAR, o întâlnire 
profesională cu membrii 
Corpului, tema dezbătută 
fiind Desfășurarea 
auditului de calitate la 
cabinete și auditarea 
expertizelor contabile. 
Discuțiile au fost 
moderate de auditorii 
Filialei CECCAR Brașov, 
Anca Mihaela Balaban și Dănilă Dănilă.  

  În cadrul întâlnirii a fost prezentat un extras din prevederile Regulamentului privind auditul de 
calitate în domeniul serviciilor contabile, din Normele privind certificarea atestării auditului de calitate 
al serviciilor contabile, precum și din Ghidul auditorului de calitate.  

Cu privire la auditarea rapoartelor de expertiză au fost prezentate principalele prevederi ale 
Codurilor de procedură civilă și procedură penală și aspecte practice cu care s-au confruntat 
membrii Corpului, precum și modalitatea de rezolvare a acestora. Discuțiile s-au axat pe rapoartele 
de expertiză în care instanțele au acceptat și consilieri ai părților, reiterându-se importanța 
colaborării între experți și necesitatea realizării programului de lucru comun, prevedere de bază a 
Standardului profesional nr. 35.  

Membrii prezenți și-au arătat interesul față de subiectele dezbătute în cadrul întâlnirii, 
declarând că aspectele clarificate vor duce la creșterea nivelului calitativ al lucrărilor efectuate.  

 

Editura CECCAR, prezentă la Târgul Internațional de Carte și Muzică Libris Brașov 
 
Târgul Internațional de Carte și Muzică Libris Braşov, eveniment anual organizat la Brașov, ce 

reprezintă un adevărat reper cultural al primăverii în Transilvania, s-a desfășurat anul acesta în 
perioada 24 -27 martie. 
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Ediția de anul acesta, cu numărul XIII, continuă o tradiţie începută în anul 2003, reunind cu 
succes edituri, case de discuri și artişti din întreaga ţară. Calitatea standurilor expoziţionale, ofertele 
bogate de carte, muzică, produse multimedia și preţurile promoţionale au reușit să aducă și anul 
acesta mii de vizitatori din judeţul Braşov, dar şi din întreaga ţară, care au asistat la numeroase 
lansări, sesiuni de autografe, mese rotunde, expoziţii de artă precum și recitaluri de excepţie. 

Editura CECCAR a fost reprezentată pe toată perioada târgului de Filiala CECCAR Braşov, 
înregistrând o participare de succes și reușind să aducă în atenția vizitatorilor standul dedicat 
publicațiilor din domeniul contabil. Succesul a fost confirmat și de momentele îndelungate acordate 
standului CECCAR de reprezentanții instituțiilor de la nivel local, dar și de artiști consacrați.  

Participarea filialei Brașov la târg a reprezentat un bun prilej de informare a vizitatorilor cu 
privire la activitatea CECCAR și la publicațiile Editurii Corpului. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
Participarea delegației Filialei CECCAR Brăila la lucrările Conferinței Naționale a CECCAR din 
18 martie 2016, București 

 

Conducerea filialei CECCAR Brăila, reprezentată prin președinte, director executiv și membrii 
Consiliului filialei, împreună cu membrii 
Comisiei de disciplină si reprezentantii 
desemnati de Adunarea Generala a 
filialei au participat cu interes la lucrările 
Conferinței Naționale CECCAR ce au 
avut loc la București, în data de 18 
martie 2016. 

Urmare desfășurării Conferinței 
Naționale, în ședința Consiliului Filialei 
CECCAR Brăila din 31 martie 2016 au 
fost analizate rezultatele filialei pe anul 
anterior, fiind totodată propuse măsuri de 
aplicare în plan teritorial pentru anul în 
curs în vederea îndeplinirii sarcinilor desprinse din cadrul lucrărilor, măsuri ce se vor afla în atenția 
conducerii filialei în toate acțiunile ce vor fi organizate pe plan local, scopul acestora fiind progresul 
profesiei contabile și sprijinul continuu acordat membrilor în desfășurarea activității. 

 

Întâlnire profesională pentru dezbaterea 
noutăților financiar-fiscale  

În data de 22 martie 2016 s-a 
desfășurat, la sediul filialei, întâlnirea cu 
membrii pentru dezbaterea noutăţilor din 
legislația financiar – fiscală apărute în luna 
martie 2016. Întâlnirea a fost moderată de 
consilier superior AJFP Brăila, Mariana 
Lozneanu. 

S-au discutat prevederile: 

o Ordinului nr. 825/2016 din 22 februarie 
2016 pentru aprobarea modelului şi 
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conţinutului formularului „Decizie de reverificare”; 
o Hotărârii nr. 133/2016 din 2 martie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea 
Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, 
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 377/2002; 

o Hotărârii  nr. 159/2016 din 11 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016; 

o Ordinului  nr. 1053/2016 din 17 martie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă; 

o Ordinului  nr. 378/2016 din 17 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea 
unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015. 

 

Filiala Brăila colaborează cu mediul universitar și instituțiile de la nivel local 
  

Conducerea Filialei CECCAR Brăila, alături de membrii din Biroul Permanent al Consiliului 
filialei au participat, în perioada 14-29 martie, la o serie de acțiuni menite să mențină și să dezvolte 
colaborarea cu instituțiile locale. 

  Astfel, în data de 14 martie a avut loc o întâlnire cu dna conf. univ. dr. Camelia Vechiu, decan 
al Universității Constantin Brâncoveanu – Centrul de studii Brăila, pentru menţinerea colaborării cu 
mediul universitar şi programarea, pentru perioada următoare, a unor acţiuni comune. Conducerea 
filialei a fost invitată să participe la un program de activităţi organizate de Universitatea Constantin 
Brâncoveanu – Centrul de studii Brăila, ce urmează să aibă loc în perioada 18-22 aprilie 2016, 
intitulat „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, încadrat în Săptămâna dezvoltării personale. Două 
evenimente sunt în atenţia conducerii filialei şi anume: 

o în data de 18.04.2016 –  Ziua Carierei – „Vino! Te ajutăm în alegerea carierei”; 
o în data de 20.04.2016 – Ziua Antreprenoriatului . 

În data de 24 martie președintele filialei, dl. Gheorghe Stroe, împreună cu membrii Biroului 
Permanent al Consiliului filialei, directorul executiv, Carmen Tamași-Klaus, și presedintele Comisiei 
de disciplină, Gheorghe Victoria, au participat la evenimentul organizat la sediul CCIA Brăila, prin 
Programul operațional 2014-2020 și programe naționale, intitulat „Oportunități de finanțare pentru 
IMM-uri”. 

 Participanții au fost informați cu privire la programele de finanțare nerambursabilă: 
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1. Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 2: Îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii; 

2. Programul naţional multianual de microindustrializare 2016; 
3. Programul - TIMM 2016; 
4. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

în mediul rural 2016; 
5. Programul național multianual START 2016; 
6. Programul național multianual SRL_D 2016; 
7. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi 

serviciilor de piaţă 2016; 
8. Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 

manager 2016. 
Prezentările au fost susținute de Luminița Mihailov, Director General al ADR Sud-Est Brăila, 

Carmen Campean, Consultant în management ADR Sud-Est Brăila și Daniela Cojocaru, Consilier 
programe OTIMMC Constanța - Centrul de informare, asistență și instruire Brăila. 

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a moderat evenimentul care 
s-a bucurat de interesul a peste 50 de participanți. 

În perioada următoare se are în vedere organizarea unor întâlniri similare și la sediul filialei 
CECCAR Brăila. 
 
Negocierea – condiție esențială pentru obținerea performanțelor în afaceri 

 
Membrii Filialei CECCAR Brăila au participat, în data de 29 martie, la seminarul cu tema 

„Negocierea – condiție  esențială pentru obținerea performanțelor în afaceri”,  organizat de CCIA 
Brăila, în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila. 

Evenimentul s-a bucurat de interesul a peste 40 de reprezentanți ai mediului de afaceri brăilean, 
profesioniști contabili, cadre didactice, 
studenți.  

Evenimentul a fost deschis de 
Georgeta Spânu, director general al 
CCIA Brăila și de conf. univ. dr. Camelia 
Vechiu, decan al Facultății de 
Management Marketing în Afaceri 
Economice Brăila. 

 Tema seminarului a fost susținută 
de prof. univ. dr. Alexandru Puiu, rectorul 
-fondator al Universităţii „Constantin 
Brâncoveanu” din Piteşti. 

La finalul întâlnirii au avut loc discuții 
libere pe marginea tematicii propuse spre dezbatere. 
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Dezbaterea modificărilor Regulamentului auditului de calitate  

 
În data de 30 martie 2016 a avut loc, la 

sediul Filialei CECCAR Brăila, întâlnirea 
profesională cu tema „Modificări și completări la 
Regulamentul auditului de calitate în domeniul 
serviciilor contabile”, în cadrul căreia auditorul 
de calitate,  Nisipeanu Gheorghe, a prezentat 
următoarele: 

o Calitatea membrilor supuși auditului de 
calitate; 

o Completarea obligațiilor auditorului de 
calitate; 

o Acordarea cu celeritate a vizei auditului 
de calitate pe rapoartele de expertiză 
contabilă; 

o Recuzarea auditorului ce calitate; 
o Procedura auditării lucrărilor de expertiză contabilă și aplicarea ștampilei auditorului de 

calitate pe toate paginile raportului;  
o Procedura 

auditării lucrărilor de expertiză contabilă la 
solicitarea comisiilor de disciplină; 

o Procedura 
auditării lucrărilor de expertiză contabilă pe 
perioada indisponibilității auditorului de 
calitate; 

o Timpul de 
desfășurare a auditului de calitate. 

Tema va fi reluată în cadrul altor 
întâlniri profesionale organizate de filială. 
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 

 
Noii profesioniști contabili au depus jurământul la București 

 
Ziua de 15 martie 2016 va rămâne în memoria multor profesioniști contabili ca momentul cel 

mai emoționant al întregii lor cariere. Entuziaști, surâzători, optimiști, noii profesioniști contabili, 
membri ai Filialei CECCAR București, au depus jurământul față de Corpul Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România în cadrul unei ceremonii ce a avut loc în Amfiteatrul „Prof. univ. 
dr. Marin Toma”. 

Tinerii membri ai Filialei CECCAR București, care au promovat examenul de aptitudini pentru 
obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, sesiunea noiembrie 2015, au rostit 
jurământul îmbrăcați în haine de 
sărbătoare, purtând robă și tocă 
și privind cu încredere spre 
viitor.  

Odată cu intrarea lor în 
marea familie a profesioniștilor 
contabili se aduce plusvaloare 
profesiei, noile viziuni ajutând la 
progresul continuu al acesteia în 
țara noastră.  

Evenimentul s-a bucurat 
de invitați de seamă, printre care 
vicepreședinții filialei, Alexandru 
Paru și Andrei Aurel, Fănel 
Popescu, membru titular în 
Comisia superioară de disciplină, Florin Dobre, secretar general IFA România. Din partea Fundației 
Măreție și Talent a participat Larisa Vlăsceanu, alături de managerii de proiect ai Clubului Tinerilor 
Experți Contabili din România, Andrei Badiu – membru al Consiliului Superior al CECCAR și 
Valentina Radu. Aceștia, împreună cu Raicu Radu, expert contabil și membru de onoare, și Roxana 
Bălăiță, Miss Expert Contabil 2015, le-au urat bun-venit în familia CECCAR proaspeților absolvenți, 
vorbindu-le despre însemnătatea apartenenței lor la acest organism profesional, unul dintre cele mai 
importante din România, cu renume la nivel național, dar și internațional. 
 Președintele filialei București, lect. univ. dr. Florentin Caloian le-a adresat felicitări tuturor 
absolvenților și le-a urat succes în carieră: ”Vă felicit pentru reușita dumneavoastră și pentru efortul 
pe care l-ați depus pentru a dobândi titlul de expert contabil/contabil autorizat și vă doresc mult 
succes în parcursul dumneavoastră profesional”.  Frumoasele cuvinte adresate noilor membri ai 
familiei profesioniștilor contabili și ai vieții economice din România, cu scopul de a-i încuraja și de a-i 
ajuta să conștintizeze performanța și succesul dobândite în urma promovării examenului de expert 
contabil/contabil autorizat, au fost primite cu interes și cu aplauze de tinerii profesioniști contabili. 
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 Directorul executiv al filialei, 
ec. Elena Boban, i-a felicitat, de 
asemenea, pe cei mai noi membri 
ai filialei pentru rezultatele 
obținute, încurajându-i să ia parte 
la evenimentele organizate de 
filială și să se implice activ în 
dezvoltarea profesiei contabile. 
 Totodată, conducerea filialei 
București le-a înmânat diplome și 
trofee absolvenților personalizate 
absolvenților. 
 Aceste momente unice din 
cariera profesională a noilor 
membri ai Corpului au fost trăite la 

intensitate maximă, emoțiile fiind prezente nu numai în rândul absolvenților, ci și pe chipurile 
invitaților. 
 Reprezentanții Fundației Măreție și Talent și ai Clubului Tinerilor Experți Contabili din 
România i-au încurajat pe noii experți contabili și contabili autorizați să se implice în acțiunile acestor 
organizații, care au 
ca scop promovarea 
profesiei contabile în 
rândul tinerilor, 
dezvoltarea 
profesională 
continuă a tinerilor 
profesioniști 
contabili în primii ani 
ai carierei lor și 
susținerea continuă 
a valorilor naționale. 
 Într-o 
atmosferă de 
sărbătoare, noii 
membri ai Corpului au rostit cu emoție jurământul, prin care își asumă aplicarea corectă și fără 
părtinire a legilor țării și respectarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
CECCAR și ale Codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor 
autorizați. Prin rostirea jurământului, aceștia se obligă să păstreze secretul profesional și să ducă la 
îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce le revin în calitate de experți contabili sau contabili 
autorizați.  
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Filiala București s-a alăturat Curățeniei de Primăvară în Grădina Botanică 
 
 Fundația Măreție și Talent s-a alăturat, în ziua de 5 martie, celei de-a XI-a ediții a campaniei 
Curățenia de Primăvară în Grădina Botanică, organizată de Asociația Team Work în parteneriat cu 
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” 
a Universității din București. 
Împreună cu un grup de voluntari, 
format din studenți ai Universității 
București, stagiari ai Filialei 
București, însoțiți de vicepreședintele 
filialei, Alexandru Paru, au 
desfășurat, timp de câteva ore, 
activități de ecologizare a Grădinii 
Botanice. Pentru un mediu curat și 
sănătos, voluntarii au desfășurat 
activități precum greblat, tăierea 
lăstărişului, îndepărtarea rădăcinilor, 
îndepărtarea eventualelor resturi menajere și curățarea spațiului de materialul vegetal rezultat. 
 Caracterizați de puternic simț al responsabilității, susținătorii campaniei s-au îngrijit cu multă 
energie și voie bună de pregătirea Grădinii Botanice pentru venirea primăverii. 
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Dezvoltare profesională 
 

Membri ai Filialei CECCAR București au 
participat, în perioada 7-8 martie, la cursul de 
Contabilitate financiară – Standarde 
profesionale emise de Corp, cuprins în 
Programul Național de Dezvoltare Profesională 
Continuă. Tot în cadrul PNDPC, filiala a 
organizat în zilele de 28 și 29 martie cursul 
Audit și certificare – Doctrină și deontologie 
profesională. 
 Cursurile au contribuit la clarificarea 
nelămuririlor membrilor privind aspecte 
cuprinse în tematicile amintite și la pregătirea 
profesioniștilor contabili prin asimilarea 
informațiilor utile în desfășurarea activității 
profesionale. Aceștia au apreciat informaţiile primite, dar şi modul interactiv în care s-au desfăşurat 
cursurile, având libertatea de a-şi exprima opiniile şi de a solicita clarificări asupra unor probleme cu 
care se confruntă în activitatea profesională de zi cu zi.  

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

Activitate stagiu 
 
Luna martie a fost marcată de o intensă activitate privind pregătirea tehnică și deontologică a 

stagiarilor anului I. Astfel, în perioada 21 martie – 6 aprilie a avut loc pregătirea tehnică și 
deontologică a acestora. Pentru asigurarea unui nivel calitativ superior de pregătire al acestora, 
conducerea executivă a filialei a selectat din rândul lectorilor abilitaţi de Corp, persoane de o 
deosebită pregătire profesională şi universitară. 

În cadrul cursurilor de pregătire deontologică şi doctrină profesională, stagiarilor li s-au 
prezentat: 

I. Profesia contabilă: conținut, structură, mod de organizare și de reglementare; rolul profesiei 
contabile. 

II. Calitatea de expert contabil/ contabil autorizat: 
   1.Definirea expertului contabil/ contabilului autorizat; 
   2.Accesul la profesie; 
   3.Răspunderile experților contabili/contabililor autorizați. 

  III.   Organizarea și funcționarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România: 
            1. Atribuțiile Corpului; 
            2. Organizarea teritorială; 

    3. Organele de conducere ale Corpului, atribuții; 
    4. Organizarea internă a Corpului; 
    5. Relațiile Corpului cu administrația (Guvernul); 
    6. Finanțarea activităților Corpului. 

      Pentru desăvârşirea cunoştinţelor profesionale şi creşterea gradului de pregătire profesională 
a viitorilor experţi contabili şi contabili autorizaţi, în cadrul orelor de pregătire tehnică le-au  fost 
prezentate teme precum: 

I. Organizarea profesiei; organizarea unui cabinet; 

II. Documente de lucru: 
- norme 
- foi de lucru 
- dosare de lucru pe feluri de lucrări și exerciții. 
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FILIALA CECCAR CĂLĂRAȘI 

 
Luna martie a debutat la Filiala CECCAR Călăraşi cu seminarul Noutăţi contabile şi fiscale 

2016, fiind organizat, de asemenea, și cursul de IFRS, având ca temă Politici contabile privind 
veniturile/Politici contabile privind impozitul pe profit. Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare 
consolidate. Cerinţe de prezentare a informaţiilor, desfăşurate în perioada 11 – 12.03.2016.  

Atât seminarul, cât şi cursul au 
fost susţinute de Corina Dumitru - 
lector abilitat CECCAR și s-au 
desfășurat în sala de cursuri „Demitrie 
Jarcu” a filialei Călăraşi. 

Acţiunile au fost menite să 
răspundă neclarităților unora dintre 
membri referitoare la reglementările 
fiscale aplicabile începând cu anul 
2016, precum și la aspecte privind 
închiderea exercițiului financiar 2015. 
Au fost aduse la cunoștință profesioniștilor contabili prezenți modificările legislative în domeniul 
fiscal aplicabile începând cu anul 2016, cu precizări clare pentru fiecare punct de interes. Lectorul a 
oferit tuturor membrilor lămuriri privind modalitatea aplicării corecte a legislației fiscale în vigoare. 

În cursul lunii martie s-a încheiat şi cursul de Standarde profesionale, desfăşurat în Sala de 
cursuri „Demitrie Jarcu” a filialei Călăraşi, avându-l ca lector abilitat CECCAR pe auditorul de calitate 
Gheorghe Tudor. Tema cursului a fost Studierea şi însuşirea standardelor profesionale emise de 
Corp pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi. 
  În data de 24 martie, directorul executiv al filialei, George Coman, a participat la şedinţa 
lunară a membrilor Comisiei de Dialog Social, găzduită în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului, 
care a avut ca temă disfuncţionalităţile în aplicarea programului de utilizare a cardului de sănătate, 
reflectate în modul de decontare a serviciilor medicale şi al timpilor de aşteptare. 
  La şedinţă au participat prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob, reprezentanţi serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate, ale administraţiei 
publice locale şi centrale. 

În perioada 27 - 31 martie a.c. a avut loc la sediul filialei pregătirea deontologică a stagiarilor 
sub denumirea: Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat. Organizarea şi funcţionarea 
CECCAR. Profesia contabilă şi interesul public. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili – 
obiective şi principii etice fundamentale. Standarde naţionale ale profesiei contabile. Recapitulaţie 
cursuri anii precedenţi. Organizarea unui cabinet sau a unei PJ membră a Corpului. Pregătirea a 
fost susţinută de directorul executiv al filialei, George Coman, lector abilitat CECCAR. 
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FILIALA CECCAR CLUJ 

 
În zilele de  21 şi 22 martie a.c. filiala Cluj a organizat un seminar profesional cu tema 

Preţurile de transfer – de la opţional la obligatoriu. 
În cadrul 

întâlnirii au fost 
prezentate modificările 
legislative de pe plan 
naţional şi internaţional 
referitoare la 
problematica preţurilor 
de transfer,  conţinutul 
unui dosar de preţuri 
de transfer, controlul 
fiscal în sfera preţurilor 
de transfer şi riscurile 
la care sunt expuse 
societăţile care 
desfăşoară tranzacţii 
cu părţile afiliate. 

La finalul prezentărilor au avut loc dezbateri profesionale, participanții obținând răspunsuri 
edificatoare la întrebările privind tematica prezentată. 

Evenimentul s-a bucurat de participarea a 180 de membri. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 

 
Activități desfășurate în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Profesională 
Continuă 
 

Pe parcursul lunii martie, Filiala 
CECCAR Covasna a organizat 2 cursuri de 
pregătire profesională cu tema Noutăţi fiscale 
aplicabile din 01.01.2016 conform L.227/2015, 
susţinute de  asist. univ. dr. Florin Dobre, 
secretar general IFA România. Pe lângă 
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noutăţile fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2016, conform L.227/2015, au fost discutate și diverse 
spețe semnalate de experții contabili și contabilii autorizați în ceea ce privește modificările introduse 
de noul Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală. Participanţii au beneficiat de răspunsuri avizate 
privind problemele abordate. 

În vederea cunoaşterii şi aplicării cât mai corecte de către membri a standardelor profesionale 
emise de Corp, în luna martie au fost organizate 2 cursuri cu tema Standardele profesionale nr. 22 
şi 23, susţinute de doamna director executiv al filialei, ec. Tanko Paraschiva. Problematica abordată 
a vizat tehnicile și procedurile utilizate de profesionistul contabil în vederea respectării normelor de 
comportament profesional, normelor de lucru, cunoașterea activității clientului, prolemele de control 
în activitatea de cenzor.   

Cursurile au avut ca obiectiv principal actualizarea cunoștințelor profesionale şi menţinerea 
unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitatea profesioniştilor contabili, urmând profilurile 
prevăzute în PNDPC care s-au desfășurat la cele mai înalte standarde, venind în sprijinul membrilor 
prin exemplificarea diferitelor speţe de actualitate întâlnite în practică.  

 
Întâlnirea lunară cu membrii 

La întâlnirea lunară cu membrii, ce a avut loc în data de 9 martie, au participat aproximativ 70 
de profesioniști contabili, preşedintele filialei, Benko Pal, prezentând noutăţile legislative începând 
cu 4 ianuarie 2016 şi prelucrând un nr. de 14 Ordine ale MFP şi ANAF. 

O importanţă deosebită s-a acordat modificărilor şi completărilor aduse la: 

o 4160/2015 -  OMFP   privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile (14 
pagini - se modifică OMFP-1802/2014, 1) - se modifică trecerea de la metoda de 
reevaluare la metoda costului și cum se reglează conturile 105 și 1175,  2) - se modifică 
Planul de conturi, 3) - se modifică structura Bilanțului atât pentru anul 2015, cât și pentru 
anul 2016,  4 - se modifică condițiile de auditare a Situațiilor financiare pentru entități mijlocii 
și mari, 5) - se abrogă OMFP-1878/2010); 

o 90/2016 -  OANAF pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a 
documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării 
eşalonării la plată de către organul fiscal central; 

o 371/2016 -  OANAF privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 
contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (se modifică 
modelul D_020 – vector fiscal pentru persoane fizice române sau străine care dețin cod 
numeric personal atribuit de legi speciale, altele decât persoanele fizice care desfășoară 
activități în mod independent sau exercită profesii libere (de exemplu: Drepturi de proprietate 
intelectuală , Angajator) – D_030 - vector fiscal pentru persoane fizice române sau străine 
care nu dețin cod numeric personal; 

o 155/2016 -  OMFP  privind abrogarea OMFP  nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de 
aplicare a dispoziţiilor O.U.G  nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la 
plată. 
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În continuare s-a discutat pe larg 
Declaraţia 101 conform L 571/2003 pentru anul 
2015 în strânsă corelaţie cu clarificarea 
rezervelor create în cursul anilor care pot fi şi 
facilităţi fiscale  şi rezerve neimpozitate ce 
urmează să fie distribuite ca dividende.  

 

 

Seminar cu stagiarii filialei 
 

După succesul mesei rotunde cu 
stagiarii din luna februarie, filiala a organizat, 
pe 29 martie 2016, un seminar cu tema 
„Standardul profesional nr. 23 – Activitatea de 
cenzor în societăţile comerciale”. După 
prezentarea normelor de lucru a activităţii 
cenzorului, s-au analizat de fiecare stagiar, în 
baza unui bilanţ contabil anual adus de fiecare 
participant, evaluarea riscurilor şi identificarea 
problemelor. În urma calculelor efectuate pe 
un caz real a indicatorilor de performanţă şi 
stabilirea bonităţii, respectiv încadrarea 
societăţilor după valorile indicatorilor în 5 
categorii în baza Normelor BNR şi analiza 
riscurilor, stagiarii au înţeles mai bine interpretarea şi sensul informaţiilor date de situaţiile financiare 
anuale. 

 
 

Acțiuni Fundația CECCAR – Centrul de Excelență în Business și Economie – Sprijinirea 
tinerilor fermieri 
 

 
În luna martie 2016 filiala Covasna a 

desfăşurat o activitate de promovare a 
CECCAR în rândul fermierilor agricoli. În 
parteneriat cu Direcţia Pentru Agricultură a 
Judeţului Covasna a fost organizată o 
conferinţă de presă în vederea atragerii 
atenţiei asupra organizării unui curs pentru 
tinerii fermieri care au beneficiat de Măsura 
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1.1.2. „Sprijinirea tinerilor fermieri” – finanţat din fonduri UE. 
Cursul organizat a avut un caracter interactiv, fiind adresate numeroase întrebări lectorului, o 

parte dintre acestea chiar de directorul Direcţiei Pentru Agricultură a Judeţului Covasna, Konczei 
Csaba, referitoare la impozitarea veniturilor şi distribuirea veniturilor în cazul asociaţiilor şi 
composesoratelor. 

Filiala are în vedere organizarea unui seminar privind modificările ce se vor aduce L 
566/2004, legea cooperativelor agricole de producţie, în vederea informării asupra facilităţilor fiscale 
şi oportunității asocierii fermierilor în cooperative în activitatea lor de aprovizionare şi valorificare a 
produselor agricole. 
 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 

  
Experţii contabili membri ai filialei Dâmboviţa au renunţat pentru o zi la cifre şi au oferit flori 
 

În săptămâna care marchează 
începutul calendaristic al primăverii, 
experţii contabili membri ai filialei 
Dâmboviţa au renunţat timp de o zi la 
lumea cifrelor şi au oferit flori 
reprezentantelor instituţiilor de pe plan 
local, care s-au remarcat pe parcursul 
anului 2015 în colaborarea cu profesia de 
expert contabil şi contabil autorizat.   

Consiliul filialei Dâmboviţa, experţi 
contabili şi contabili autorizaţi, dar şi 
voluntari din rândul tinerilor care doresc 
să acceadă la profesia de expert contabil 

au împărţit un zâmbet sincer, un gând 
frumos, un sentiment de apreciere şi 
un buchet de flori tuturor acelora care 
le sunt aproape şi alături de care 
adaugă, ori de căte ori este nevoie, o 
nouă treaptă a valorii care înalţă 
edificiul comunităţii locale.  

Au fost vizitate instituţii precum 
AJFP Dâmboviţa, AJOFM Dâmboviţa, 
ORC Dâmboviţa,  ITM Dâmboviţa,  
Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade 
Rădulescu”, Colegiul Economic „Ion 
Ghica” din Târgovişte, Facultatea de 
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Ştiinţe Economice din 
Târgovişte, Primăria Târgovişte.  
 Evoluţiile care au avut loc 
la nivel global sau european şi-
au pus puternic amprenta 
asupra noii imagini a profesiei 
de expert contabil şi contabil 
autorizat. Având maturitatea şi 
înţelepciunea vârstei de 95 ani ( 
în anul 2016 CECCAR 
sărbătoreşte 95 de ani de la 
înfiinţare), dar frumuseţea şi 
energia specifică generaţiilor 
actuale de profesionişti contabili membri CECCAR, experţii contabili şi contabilii autorizaţi au ajuns 
să fie, la ora actuală, exponentul schimbării, modelul social al moralităţii îmbinate cu 
profesionalismul de înaltă clasă, simbol al frumuseţii, eleganţei, rafinamentului şi înaltelor valori. 
Având drept cuvinte de ordine ştiinţa, moralitatea şi independenţa, CECCAR şi membrii săi au 
crescut şi au adăugat valoare propriului brand, cu fiecare an. Apartenenţa la organismele 
internaţionale ale profesiei le-a permis să împrumute şi să implementeze cele mai bune practici, 
independenţa oferindu-le cel mai înalt atuu profesional şi uman.  

Astfel, conceptul clasic al contabilului văzut ca un om cu o viziune abstractă, dată fiind 
asocierea sa cu lumea cifrelor, a fost înlocuit de conceptul modern al profesionistului  care 
stăpâneşte cele mai înalte tehnologii, capabil de raţionamente care oferă previziuni, dar şi 
instrumente de lucru  orientate către performanţe ridicate şi calitate superioară. Parte integrantă din 
structura profesiilor liberale, expertul contabil şi contabilul autorizat sunt veritabili oameni de afaceri, 
gestionează resurse proprii, conduc propriile afaceri, se confruntă la rândul lor cu limitele unui 
sistem imperfect. Sunt primii care cunosc şi simt povara unor reglementări încâlcite şi încearcă să 
atenueze impactul lor asupra societăţii, prin calitatea superioară a muncii lor. În faţa oricăror 
provocări rămân profesionişti demni şi oameni de o nobleţe sufletească aparte. Atrag valori şi rămân 
devotaţi valorilor autentice. O comunitate frumoasă şi discretă, oameni minunaţi, conştienţi de faptul 
că numai împreună, oamenii pot urca pentru a atinge un alt nivel care să aducă schimbarea.  
 
Participare la seminarul cu tema Statutul Arbitrului Profesionist, organizat de Asociaţia de 
Arbitraj Instituţionalizat 
 

În data de 5 martie, în sala de ședințe a Primăriei Târgoviște a avut  loc seminarul cu tema 
Statutul Arbitrului Profesionist, organizat de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat. 

Filiala CECCAR Dâmboviţa s-a alăturat unor invitaţi de marcă din rândul membrilor 
Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, cadrelor didactice universitare, avocaţilor, 
executorilor judecătoreşti, arbitrilor, factorilor de decizie locali. 
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Potrivit organizatorilor, 
tema profesională Noi 
reglementări în materie 
fiscală privitoare la 
impozitarea venitului 
arbitrilor, susținută de 
expert contabil Gabriela 
Anghel – președinte al 
Consiliului Filialei 
Dâmbovița a CECCAR, s-
a bucurat de  aprecierea 
participanților la seminar, 
aceștia considerând-o ca 
fiind deosebit de utilă și 
pertinentă în contextul 
noilor reglementări 

fiscale. 
„Concizia, rigoarea și claritatea acestei lucrări, precum și modul profesionist de prezentare au 
condus la lămurirea unor aspecte controversate privitoare la noile dispoziții ale Codului fiscal 
referitoare la impozitarea  
veniturilor  profesiilor  liberale”, a 
menţionat președintele 
Asociaţiei de Arbitraj 
Instituţionalizat, Rodica Vlaicu. 

Asemenea practicilor 
generalizate în toate filialele 
CECCAR, filiala Dâmboviţa se 
implică în mod activ în relaţia cu 
toţi actorii care operează în 
spaţiul economico-social care 
delimitează zona geografică în 
care se integrează structural.  

Strategia, viziunea şi 
acurateţea CECCAR antrenează 
şi valorifică un sistem intern 
caracterizat de înalte valori profesionale şi morale, interacţiunile ce se manifestă în plan profesional 
demonstrând disponibilitatea organismului profesional care gestionează profesia contabilă,  în 
servirea interesului public.    
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Participare la întâlnirea echipei de evaluare instituţională a Universităţii „Valahia” din 
Târgovişte cu reprezentanţi ai angajatorilor  
 

În data data de 9 martie a.c., CECCAR Dâmboviţa a participat, ca urmare a invitaţiei lansate 
de conducerea Facultăţii de Ştiinţe Economice din Târgovişte, la  întâlnirea echipei de evaluare 
instituțională a Universității „Valahia” cu reprezentanți ai angajatorilor absolvenților facultăţilor de 
profil. 

La eveniment au participat, în 
calitate de invitaţi, şi reprezentanţi ai 
instituţiilor publice de pe plan local, 
mass-mediei, mediului de afaceri. 

Alături de conducerea Filialei 
Dâmboviţa a CECCAR au participat 
şi administratorii a două societăţi 
membre CECCAR care au angajaţi 
dintre absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din Târgovişte: Stefanov 
Magdalena – Damass Consult SRL, 
Gabriela Anghel, Stalex-Ang 
Accounting SRL, preşedinte al 
Consiliului filialei Dâmboviţa a 
CECCAR 

Directorul executiv al filialei 
Dâmboviţa, Doina Leuştean, a transmis un mesaj de apreciere a activităţii Facultăţii de Ştiinţe 
Economice din Târgovişte, arătând, printre altele, că CECCAR, în calitate de autoritate română 
competentă în domeniul gestionării profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, recunoaște 
calităţile profesionale şi umane pe care le deţin absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice din 
Târgovişte care fac parte din profesia contabilă, gestionată de Corp. Domnia sa a mai menţionat că 
apreciază deschiderea tinereri generaţii către educaţia etică, ştiut fiind faptul că, în profesia 
contabilă, etica reprezintă cheia succesului.   

Gabriela Anghel a făcut cunoscut faptul că este absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice 
din Târgovişte, în prezent fiind expert contabil administrator al unei societăţi membre CECCAR în 
cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din Târgovişte şi 
că întreaga sa carieră s-a dezvoltat pe baza cunoştinţelor dobândite în facultate. De asemenea, 
domnia sa a declarat că sprijină studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice prin programele de practică 
pe care le oferă în cadrul societăţii al cărei administrator este şi îi ajută pe aceștia să înţeleagă 
importanţa respectării princiilor etice fundamentale în activitatea unui profesionist contabil.     
Prezenţa filialei Dâmboviţa la această acţiune importantă pentru învăţământul universitar de pe plan 
local demonstrează implicarea activă a CECCAR în problemele comunităţilor locale, servirea 
interesului public constituind prioritatea oricărui demers profesional şi instituţional.   
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Premiul omagial „MARIN TOMA” 
 

Conducerea Filialei CECCAR Dâmbovița a acordat, în data de 25 martie a.c., Premiul 
omagial „Marin Toma”, în cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice Studențești 
Performanță și competitivitate în societatea cunoașterii, organizată sub patronajul Universității 
Valahia din Târgoviște – 
Facultatea de Științe 
Economice. 

În cadrul secțiunii 
Contabilitate au fost 
prezentate 15 lucrări 
științifice, toate fiind bine 
documentate și relevante 
din punct de vedere științific. 
Premiul omagial „Marin 
Toma” a fost acordat lucrării 
Externalizarea serviciilor 
contabile – avantaje și 
dezavantaje, realizată de 
studentele Carmina-Ioana 
Ciubuc și Andra Maria 
Mănescu de la specializarea 
CIG II, coordonator științific 
fiind conf. univ. dr. Violeta 
State, expert contabil membru CECCAR. 

Pentru conducerea 
filialei Dâmbovița, decernarea 
premiului omagial a fost un 
prilej de a rememora meritele 
președintelui CECCAR, prof. 
univ. dr. Marin Toma, 
personalitate definitorie pentru 
evoluția post-revoluționară a 
profesiei contabile din 
România. 

Toți premianții secțiunii 
Contabilitate au fost răsplătiți 
prin acordarea de publicații 
ale Editurii CECCAR. 

Conducerea filialei a 
felicitat comitetul de 
organizare a evenimentului, 
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coordonatorii lucrărilor, premianții și 
participanții și a subliniat, totodată, importanța 
colaborării interinstituționale pentru educația 
viitorilor profesioniști contabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seminar: Noutăți legislative în domeniul activităţii financiar-contabile din economie 

 
Sala de cursuri „Theodor 

Ștefănescu” din incinta Filialei CECCAR 
Dâmbovița a găzduit, în data de 28 
martie, seminarul cu tema Noutăți 
legislative în domeniul activității 
financiar-contabile din economie, 
seminar moderat de expertul contabil 
Gabriela Anghel,  președintele filialei. 
Au participat, ca invitați, reprezentanți ai 
AJFP Dâmbovița, Cătălin Dumitru și 
Silviu Bondilă. 
Lucrările seminarului au fost structurate 
în două paneluri: 

1. Noile modificări legislative cu 
privire la Declarația nr.394; 

2. Proceduri fiscale după radierea unui P.F.A./ I.I. 

S-a apreciat că modificările aduse formularului 394 „Declarație informativă privind 
livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de 
TVA” sunt esențiale atât în ceea ce privește natura tranzacțiilor economice care urmează a fi 
înregistrate, cât și din perspectiva volumului mare de informații ce vor fi raportate prin intermediul 
respectivului formular. 

Unii dintre membrii prezenți la întâlnire au semnalat procedurile complicate care vin odată cu 
modificările Declarației informative 394, precum și responsabilitatea expertului în legătură cu 
înregistrarea unor operațiuni și fenomene economice în baza documentelor justificative care nu sunt 
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întocmite de acesta, ci de persoanele 
desemnate de agentul economic. Din 
punctul de vedere al unora dintre 
membri, completarea Declarației va 
necesita un efort suplimentar, pornind de 
la faptul că tranzacțiile societății sunt 
defalcate conform tuturor posibilităților 
menționate în Codul fiscal. De exemplu, 
pentru livrările supuse taxării inverse 
sunt prevăzute 12 casete, în funcție de 
fiecare bun supus (cereale și plante 
tehnice, deșeuri, material lemnos, 
telefoane mobile, microprocesoare, 
console și jocuri etc.). 

În mod similar, achizițiile supuse 
taxării inverse sunt defalcate pe sortimentele de bunuri achiziționate de persoana impozabilă. S-a 
argumentat că livrările și prestările de servicii pe teritoriul național, efectuate de persoana 
impozabilă, se defalchează prin prezentare către: 

a. clienți cumpărători ce aplică sistemul de TVA cu exigibilitate normală; 
b. clienți cumpărători ce aplică sistemul de TVA cu plata la încasare. 

Ulterior, această structură de vânzare este defalcată în funcție de cota de TVA aplicabilă, 
respectiv: TVA în procent de 20%, TVA în procent de 9% sau TVA în procent de 5%. 

Printre subiectele dezbătute de profesioniștii contabili în cadrul întâlnirii se numără și aspecte 
privind declararea operațiunilor desfășurate de agenții economici care aplică TVA la marjă, 
declararea operațiunilor de închiriere la/de la persoane fizice, precum și faptul că aceste declarații 
se vor depune și pentru perioadele anterioare (lunile ianuarie și februarie 2016) ce vor rectifica 
declarații deja depuse. 

În contextul intensificării controalelor fiscale și al interesului crescut al autorităților de a 
colecta informații și de a analiza rezultatele în vederea diminuării fraudelor fiscale, unii membri sunt 
de părere că modificările vor duce la sarcini din ce în ce mai complexe din punct de vedere al 
volumului și al naturii informațiilor, care vor solicita mari resurse de timp, în detrimentul timpului 
acordat analizării situațiilor economico-financiare ale unei societăți. 
 
Masa rotundă Pregătirea și executarea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile 
 

Filiala CECCAR Dâmbovița a organizat marți, 29 martie, masa rotundă cu tema Pregătirea și 
executarea auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile, moderată de Mioara Dinu, expert 
contabil, auditor de calitate în cadrul Departamentului pentru urmărirea aplicării normelor 
profesionale și auditului de calitate al CECCAR. 

La acțiune a participat și Marilena Dumitrescu, expert contabil, vicepreședinte al filialei. 



Martie,   Nr. 3/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

35 
 

Printre subiectele din sfera auditului de calitate ce au fost abordate în cadrul întâlnirii s-au 
numărat aspecte privind metodologia efectuării auditului de calitate, etapele și modul de pregătire, 
organizarea cabinetelor, necesitatea dotării acestora cu un minimum de logistică în scopul 
desfășurării activității profesionale în condiții optime. 

În cadrul întâlnirii, unii membri au propus ca la următoarele dezbateri pe tema auditului de 
calitate să se aibă în vedere aspecte privind documentarea lucrărilor prin constituirea dosarelor de 
lucru, fișele sintetice componente și completarea acestora cu informațiile referitoare la misiunile 
executate. 
                        
Întâlnire a conducerii filialei cu reprezentanţi ai IPJ Dâmbovița 
 

La sediul CECCAR Dâmbovița a avut loc miercuri, 30 martie, o întâlnire a conducerii filialei cu 
inspectori de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Dâmbovița. 

În cadrul întâlnirii de lucru s-au abordat aspecte derivate din colaborarea CECCAR cu 
utilizatorii serviciilor de expertiză contabilă judiciară, dar și aspecte concrete privind normele 
deontologice, de lucru și de raportare a serviciilor de expertiză contabilă prestate în piață de experții 
contabili membri ai filialei. 

Un aspect deosebit de important menționat de reprezentanții IPJ Dâmbovița l-a constituit 
asigurarea calității superioare a opiniilor pe care experții contabili le exprimă în cadrul rapoartelor de 
expertiză contabilă judiciară, știut fiind că, în cazul fraudelor economico-financiare, opinia expertului 
contabil contribuie în proporție ridicată la stabilirea încadrărilor juridice a faptelor. 

Conducerea filialei Dâmbovița a oferit asigurări reprezentanților IPJ cu privire la faptul că 
CECCAR pune la dispoziția membrilor săi instrumente suficiente și adecvate asigurării unei activități  
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de înalt nivel calitativ, menționând rolul principiilor etice fundamentale specifice misiunii de expertiză 
contabilă. 

De asemenea, conducerea filialei a subliniat că sistemul de educație continuă din cadrul 
CECCAR asigură pregătirea permanentă a experților contabili judiciari pe domeniile de competențe 
dobândite, în mod special în ceea ce privește etica profesională, aceasta fiind o componentă  

esențială și în programa de studiu aferentă accesului la profesia de expert contabil. S-a menționat, 
de asemenea, că auditarea rapoartelor de expertiză contabilă în cadrul filialei, înainte de termenul 
depunerii la utilizatorii acestora, constituie un ultim prag de atenționare asupra unor eventuale 
neconformități, deși responsabilitatea asupra opiniilor formulate îi revine exclusiv expertului contabil 
judiciar care a avut acces la probele din dosarul cauzei. 

 
 
Dezbaterile au mai evidențiat aspecte legate de negocierea onorariilor conform unei 

proceduri specifice IPJ, formularea obiectivelor, termenele de execuție, precum și modalități de 
colaborare instituțională în sprijinul unui act de justiție corect și nepărtinitor. 
La finalul întâlnirii, părțile au convenit ca în perioada imediat următoare să se organizeze un seminar 
la care să participe și experții contabili judiciari membri ai Filialei CECCAR Dâmbovița. 
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FILIALA CECCAR DOLJ 

 
Filiala Dolj a Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din 
România a participat, în perioada 10-
13 martie, la Târgul naţional de 
îmbrăcăminte, încălţăminte şi 
marochinărie CONTEX, la care au 
fost prezenți reprezentanţi şi 
administratori ai societăţilor 
comerciale de profil din judeţul Dolj şi 
din ţară. 

Pe perioada târgului filiala a 
promovat serviciile profesionale 
oferite de membri, prezența la târg 
reprezentând o bună ocazie de a 
crește vizibilitatea profesioniștilor 
contabili de la nivelul județului în 
rândul mediului de afaceri. Târgul a fost organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Dolj la 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. 

 

FILIALA CECCAR GALAȚI 

 
Filiala Galaţi a CECCAR a 

organizat, în data de 10 martie, în 
sala Tehnopol a Parcului de 
Tehnologie a Informaţiei Galaţi, 
în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Galaţi şi Asociația 
TEHNOPOL Galați,  o masă 
rotundă cu tema  “Impozite şi 
taxe locale”. Întâlnirea a avut ca 
scop familiarizarea 
profesioniştilor din domeniul 
contabil cu cele mai recente 
modificări al Codului fiscal în 
materie de taxe şi impozite 
locale, precum şi stabilirea unui 
climat de colaborare optim între 
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profesioniştii contabili şi administraţia publică locală. 
La întâlnire a participat conducerea CECCAR Filiala Galaţi, Silvia Dinu, membru în Consiliul 

Filialei Sud-Est a ANEVAR, iar din partea Primăriei Municipiului Galaţi au participat: 
- Ioan Daniel Stadoleanu – Director General – Direcţia Buget Finanţe; 
- Gigel Caliga – Consilier local – membru Comisia buget-finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului Galaţi; 
- Mariana Piatac – Şef Serviciu Impozite, Taxe și alte Venituri Persoane Juridice; 
- Cristina Bodor-Ionescu – Şef Serviciu Impozite, Taxe și alte Venituri Persoane Fizice; 
- Adriana Enache – Şef Serviciu Urmărire şi Executare Silită, Amenzi. 

Evenimentul a avut un caracter interactiv, un număr de peste 50 de profesionişti contabili 
primind răspunsuri la întrebările adresate.  

 

FILIALA CECCAR GORJ 

 
Expertiza contabilă judiciară – aspecte practice 
 

Filiala CECCAR Gorj a organizat, în data de 29 martie, o masă rotundă pe tema expertizei 
contabile judiciare. La întâlnire au participat organele de conducere ale filialei, auditorul de calitate, 
alături de experți contabili înscriși în GEJ, disponibili pentru efectuarea expertizelor contabile 
judiciare pe anul 2016. 

În cadrul întâlnirii s-au pus în discuție o serie de aspecte problematice cu impact asupra 
activității de expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară, cu care experții contabili se confruntă la 
întocmirea lucrărilor de expertiză. 
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Scopul întâlnirii profesionale a fost clarificarea modificărilor aduse de prevederile Codului de 
procedură civilă, a Standardului Profesional nr. 35, Codului etic național al profesioniștilor contabili. 
Dezbaterile au vizat prevederile referitoare la obligațiile experților contabili numiți și ale celor 
desemnați, în vederea efectuării de expertize contabile extrajudiciare, de a fi independenți față de 
beneficiarii expertizelor sau de părțile interesate în expertiză. 

Au fost, de asemenea, dezbătute obligațiile experților contabili privind incompatibilitățile, 
cazurile de abținere și recuzare prevăzute de noul Cod de procedură civilă, normele de conduită și 
principiile fundamentale prevăzute în Codul etic, care trebuie riguros respectate de aceștia, precum 
și consecințele ce decurg din nerespectarea acestor principii. Cu această ocazie, auditorul de 
calitate al filialei a expus particularitățile privind incompatibilitatea expertului contabil în demersul 
efectuării expertizelor contabile judiciare și extrajudiciare, ipotezele generale referitoare la 
integritate, obiectivitate și independența profesionistului contabil, precum și consecințele 
nerespectării independenței expertului contabil. 
 
Pregătire profesională 
 

În cursul lunii martie, în vederea actualizării cunoştinţelor şi menţinerii unui grad ridicat de 
pregătire şi competenţă în activitate a profesioniştilor contabili, urmând profilurile prevăzute în 
Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, filiala a organizat cursuri la disciplinele 
Expertiza contabilă și Gestiunea unui cabinet de expertiză contabilă, având ca teme: Standardul 
profesional nr. 35 – studii de caz; Planificarea activității unui cabinet de expertiză contabilă; 
Managementul relațiilor cu clienții. Lectorul cursului a fost Larisa Muntean. Participanţii, experți 
contabili membri GEJ, au apreciat informaţiile primite ca fiind de un real folos în activitatea pe care 
aceştia o desfăşoară. De asemenea, aceștia au apreciat dezbaterea subiectelor de actualitate, cât și 
metodele de prezentare care au facilitat asimilarea de cunoştinţe.  

Cursul a venit în sprijinul membrilor prin exemplificarea diferitelor speţe întâlnite în practică. 
 
Acțiuni educative 
 

În luna martie responsabilul de stagiu a participat la o întâlnire cu studenții din anul III și cei 
din cadrul programului de master ai Facultății de Științe Economice de la Universitatea „Constantin 
Brâncuși” din Târgu Jiu. Pe parcursul întâlnirii a prezentat studenţilor bibliografia și condițiile de 
participare la examenul de admitere la stagiu pentru profesia de expert contabil, încurajând viitorii 
economişti să investească în educaţia lor pe tot parcursul vieţii. 
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FILIALA CECCAR HARGHITA 
 

Filiala CECCAR Harghita a organizat cursurile Evaluarea economică şi financiară a 
întreprinderii, în zilele de 2 şi 3 martie, susţinut de lector Ecaterina Necşulescu, în ziua de 4 martie 
Contabilitate şi Control de gestiune, susţinut de lector Alexandra Muţiu, respectiv Fiscalitate, susţinut 
de lector Magdalena Berce, în data de 5 martie. Cursurile fac parte din Programului Național de 
Dezvoltare Profesională Continuă și au ca scop pregătirea profesională continuă a membrilor la 
nivel 
înalt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

În data de 22 
martie, preşedintele filialei 
CECCAR Harghita, Mihaly 
Gencsi, şi director 
executiv, Popa Aved 
Marta Csilla, s-au 
deplasat  la locuinţa 
protejată  Sfântul Francisc 
din Siculeni pentru a oferi 
cadouri copiilor din partea 
membrilor filialei. Acţiunea 
s-a desfăşurat sub egida 
Fundaţiei Măreţie şi 
Talent. 
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La sediul Filialei CECCAR Harghita, în data de 30 martie s-a organizat un curs cu tema 
Managementul cheltuielilor indirecte –metoda contribuţiei, susţinut de expert contabil Fulop Arpad 
Zoltan, curs organizat în cadrul Fundaţiei CECCAR – Centrul de Excelență în Business și Economie. 

 

FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
 

Filiala Ialomița, prin CECCAR - Centrul de Excelență în Business și Economie, a organizat, în 
data de 7 martie 2016, seminarul cu tema Impozitele și taxele locale în 2016, de la teorie la practică, 
susținut de Emil Drăghici, lector-colaborator la Institutul Național de Administrație, Centrul Regional 
de Formare Continuă 
pentru Administrația 
Publică Locală 
București, pentru 
programele ce privesc 
impozitele și taxele 
locale, executarea 
creanțelor bugetare și 
finanțele publice. 

Seminarul s-a 
bucurat de prezența 
reprezentanților 
direcțiilor de impozite 
și taxe locale din 
cadrul primăriilor din 
județul Ialomița. Deși 
s-a desfășurat pe 
parcursul a 8 ore, 
timpul alocat 
seminarului s-a dovedit insuficient pentru a se putea acoperi toată gama de probleme cu care acest 
domeniu se confruntă. Noua abordare a Codului fiscal cu privire la calcularea impozitelor și taxelor 
locale a condus la schimbări pentru a căror implementare este nevoie de dezbatere, de bune 
practici și proceduri care să poată conduce la rezultatele așteptate atât de autorități, cât și 
contribuabili. 

Pentru că profesioniștii contabili știu foarte bine să facă și alte lucruri decât să calculeze 
impozite, taxe și să întocmească balanțe, în aceeași zi de 7 martie acțiunile din cadrul filialei 
Ialomița au continuat prin organizarea, în parteneriat cu Clubul Tinerilor Experți Contabili, a 
evenimentului intitulat Moda se schimbă, stilul este etern.  

„Ceea ce purtăm reprezintă modul în care ne prezentăm pe noi înșine lumii. Eleganța nu se 
traduce prin a ieși în evidență, ci prin capacitatea de a nu te face uitat. Moda este limbajul instant 
universal”, acesta a fost mottoul acțiunii prin intermediul căreia a fost primită primăvara, la Ialomița. 
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Împreună cu o tânără talentată, absolventă a Universității de Arte, participanții au discutat 
despre eleganță și perfecționarea stilului propriu.   

În profesia contabilă sarcinile zilnice, termenele pot deveni mai importante decât multe 
activități personale, astfel cu greu se găsește timp și pentru altceva. Dar în 7 martie, o parte dintre 
colege și colegi au reușit să își facă timp să stăm de vorbă la o linguriță de dulceață, un biscuite de 
casă și un pahar de apă, despre culoare, stil, modă, măsuri, mărimi, texturi de materiale.  

Ne-am amuzat, am probat...bineînțeles, sacouri! și ne-am bucurat că suntem împreună 
vorbind și despre alte subiecte decât cele profesionale. 
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În data de 16 martie, 
filiala Ialomița a organizat o 
întâlnire de lucru la care a 
fost invitat directorul 
Oficiului Registrului 
Comerțului Ialomița, 
Constantin Bratu. 

Conform datelor 
prezentate în cadrul întâlnirii 
s-a constatat că, la nivelul 
județului, pe parcursul 
anului 2015 au avut loc 
evoluții pozitive în ceea ce 
privește numărul de noi 
entități economice – atât 
numărul persoanelor 
juridice, cât și al 
persoanelor fizice autorizate 
a crescut. Ponderea creșterilor înregistrate la nivelul județului Ialomița, în comparație cu cea de la 
nivel național, este nesemnificativă, dar este de remarcat faptul că a existat o scădere în ceea ce 
privește numărul de entități intrate în insolvență. Aceste date au dat posibilitatea membrilor 
consiliului să analizeze potențialul de piață în care își desfășoară activitatea profesioniștii din județ. 
Din raportul anual prezentat în ședința de consiliu a rezultat că membrii filialei au declarat că 
prestează servicii pentru un număr de 4.119 clienți, ceea ce conduce la concluzia că încă există 
potențial de extindere a portofoliului de clienți. 

Din datele prezentate de ORC Ialomița rezultă că se păstrează trendul crescător în ceea ce 
privește înscrierea de societăți comerciale și scăderea numărului de persoane fizice autorizate în 

comparație cu datele ultimilor 
trei ani. 
  În ceea ce privește 
expertizele extrajudiciare 
depuse la ORC, directorul 
Oficiului Ialomița a precizat că 
în 2015 au fost mai multe 
decât în 2014, respectiv 
numărul acestora a crescut de 
la 8, în 2014, la 21, în 2015, 
acestea având ca obiectiv 
majorarea capitalului social din 
sume aflate în contul 455. 

Un alt punct aflat pe 
ordinea de zi a întâlnirii a fost 
cel cu privire la numărul 
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cenzorilor înregistrați la ORCT, din situația prezentată rezultând că la societăți în funcțiune sunt 
acordate 149 de mandate. Din aceste 149 de mandate, 40 sunt expirate, fiind adresată conducerii 
rugămintea ca aceste aspecte să fie aduse la cunoștința membrilor pentru ca prin suportul 
dumnealor respectivele entități să intre în legalitate.   

Din evidențele ORCT Ialomița a rezultat că sunt înscrise un număr de 45 de societăți care au 
declarat ca obiect principal codul 6920. Toate aceste 45 de societăți sunt membre ale filialei Ialomița 
a CECCAR, rezultând că nu există în prezent înscrise la ORCT Ialomița societăți de specialitate 
care nu sunt membre ale filialei. 

În ceea ce priveste existența de PFA-uri cu obiecte de activitate, obiecte specifice profesiei, 
s-a confirmat că demersurile întreprinse pe tot parcursul anului 2015 de către filială au condus la 
rezultatul așteptat, respectiv toate aceste entități au fost radiate sau și-au schimbat obiectul de 
activitate. Mai există în prezent o singură entitate cu acest obiect de activitate, a unei persoane care 
a înscris însă în calitate de asociat minoritar o societate de specialitate în Tabloul filialei, urmând să 
întreprindă demersurile radierii acestui PFA.  

În ceea ce privește înregistrarea de societăți comerciale având cod CAEN 6920 fără avizul 
prealabil al filialei, Constantin Bratu a spus că se are în vedere simplificarea procesului de 
înregistrare a activităților economice, motiv pentru care nu se solicită aviz prealabil, dar se verifică 
respectarea condițiilor prevăzute de lege, inclusiv cu privire la calitatea persoanelor care înscriu 
aceste tipuri de activități. 

În 17 martie 2016, în 
sala de cursuri a filialei Ialomița 
s-a desfășurat seminarul gratuit 
cu tema Contractele de muncă 
cu timp parțial - reglementare și 
aplicabilitate. Invitata acestui 
seminar a fost   Aurelia State – 
șef serviciu control relații de 
muncă din cadrul 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Ialomița. Tema 
seminarului a suscitat un 
interes deosebit în rândul 
participanților, care au dorit să-
și clarifice anumite aspecte cu 
privire la condițiile obligatorii pe 
care aceste contracte trebuie să 
le îndeplinească, precum și 
limitările impuse de aceste tipuri 
de contracte. Dezbaterile au fost constructive și au avut ca rezultat o mai corectă înțelegere a 
legislației aplicabile în domeniul muncii, un domeniu care prezintă interes pentru profesioniștii 
contabili atât în calitatea dumnealor de angajatori, cât și de prestatori de servicii în domeniu. 
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Având în vedere modificările Normelor 
metodologice de aplicare a Codului fiscal și importanța 
acestora în modul de stabilire a impozitelor și taxelor 
locale, în data de 24 martie a.c. filiala Ialomița 
a organizat un seminar gratuit în cadrul căruia au fost 
dezbătute aspecte practice necesare a fi realizate 
pentru punerea corectă în aplicare a modificărilor 
legislative.  

Virginia Adam, directorul Direcției de impozite și 
taxe locale din cadrul Primăriei Slobozia, a prezentat 
profesioniștilor contabili participanți principalele 

modificări și impactul 
acestora atât asupra 
persoanelor fizice, cât 
și asupra persoanelor 
juridice plătitoare de 
impozite și taxe locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În data de 31 martie la sediul filialei 
Ialomița a avut loc o întâlnire de lucru la 
care au participat, în calitate de invitați, 
Gheorghe Dorobăț, director al 
Administrației Județene a Finanțelor 
Publice, și Raluca Geanina Bratcovschi, 
șef birou Servicii pentru contribuabili. În 
continuarea întâlnirii de lucru s-a 
desfășurat seminarul cu tema Actualități 
legislative cu impact asupra activității 
agenților economici. 

Invitații au prezentat profesioniștilor 
contabili prezenți în sală modificările 
legislative cu impact în viața agenților 
economici, precum și abordarea ANAF 
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față de contribuabili, pârghiile pe care autoritățile de la nivel local le dețin pentru a veni în sprijinul 
acestora.  

Aprig dezbătute în cadrul seminarului au fost modificările declarațiilor 088 și 394. Discuțiile au 
oferit participanților lămuriri cu privire la problemele cu care se confruntă zi de zi în activitatea 
profesională.    

 

FILIALA CECCAR IAȘI 
În intervalul 9-13 martie 2016, Sedcom Libris a organizat în incinta Palas Mall din Iaşi cea 

de-a XXIV-a ediţie a Târgului de Carte Librex, 
sub genericul „Primăvara cărţilor la Iaşi”. 
Evenimentul s-a impus prin valoare de-a 
lungul timpului, fiind apreciat în egală măsură 
de editori şi de publicul cititor.  

La târgul de la Iaşi a participat şi filiala 
CECCAR din acest judeţ, cu o ofertă 
generoasă de carte asigurată de Editura 
CECCAR, compusă din titluri apărute în 
colecții ca Ghidul Expertului Contabil, 
Standarde Profesionale, Dezvoltare 
Profesională Continuă, Ghiduri Profesionale 
etc., dar şi cu informaţii privind accesul la 
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profesia contabilă.  

Vizitatorii standului filialei CECCAR Iaşi – studenţi de la universităţile cu profil economic din 
judeţ, profesioniști contabili şi tineri interesați de această profesie, reprezentanți ai mediului de 
afaceri – au arătat un interes deosebit pentru oferta de carte prezentată, iar organizatorii au apreciat 
participarea acesteia, oferindu-i o diplomă. 
 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 

 În data de 4 martie 2016 a avut loc la sediul 
Filialei CECCAR Mehedinți masa rotundă cu tema 
Expertiza contabilă judiciară, având ca obiectiv 
consemnarea problemelor întâlnite de membri în 
expertizele contabile judiciare solicitate de 
instanțele judecătorești. La eveniment au 
participat Cristian Iulian Bosoancă, președintele 
filialei, Monica Moț, directorul executiv al filialei, 
Florin Știucă, președintele Comisiei de disciplină 
din cadrul filialei, Mirela Filip, auditorul de calitate, 
Serju Dumitrescu, șeful BSDPC, și un număr de 
25 de membri ce dețin calitatea de expert contabil 
judiciar. 
 Conducerea filialei a propus organizarea unui număr de 7 grupe de lucru pe diverse domenii 
de activitate, cum ar fi: agricultură, construcții, transporturi, serviciii, asociații și fundații, turism, 
alimentație publică și comerț, exploatare forestieră. Crearea acestor grupe de lucru are ca scop 
sprijinirea mediului de afaceri de către profesioniștii contabili specializați pe domeniile respective, 
împreună cu consiliul filialei și organele executive. 
 Membrii au primit prin e-mail, în luna martie, mesajul „Noutăți legislative”, care a cuprins un 
număr de 18 acte normative, publicate în Monitorul Oficial în perioada 09.02.2016-10.03.2016. Cele 
mai importante modificări legislative se referă la: 

 măsurile de simplificare în domeniul TVA privind operaţiunile pluripartite din UE; 
 procedura de transfer a sumelor recuperate în cadrul asistenţei reciproce la recuperare; 
 aprobarea instrucţiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru scutiri la exporturi, livrări 

intracomunitare şi pentru transportul internațional și intracomunitar; 
 aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării 

schimbului automat de informații pentru terenurile și clădirile dobândite și înstrăinate de 
persoanele fizice și juridice; 

 aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) cu privire la declararea TVA de către 
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat; 
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 aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) privind sumele rezultate din 
ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată; 

 aprobarea procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari; 

 modificarea plafoanelor pentru care autoritățile contractante au obligaţia de a utiliza 
mijloace electronice pentru derularea procedurilor de achiziție publică, precum şi pentru 
achiziţia directă; 

 modificarea Normelor de aprobare a Codului fiscal cu privire la impozitul pe clădirile cu 
destinație mixtă. 

  În data de 25 martie 2016, la sediul filialei a avut loc pregătirea deontologică a stagiarilor 
având ca lector formator de stagiu pe directorul executiv al filialei, Monica Moț. Cursul evidențiat 
faptul că profesioniștii contabili trebuie să-și cunoască foarte bine rolul și să înțeleagă contextul 
socio-economic în care își desfășoară activitatea. 

               Filiala CECCAR Mehedinți a oferit membrilor săi posibilitatea de a dezbate, împreună cu 
reprezentanți ai Administrației Județene a Finanțelor Publice Mehedinți, o parte dintre noutățile 
legislative în cadrul mesei rotunde cu tema Noutăți legislative în domeniile contabil și fiscal, ce a 
avut loc în sala de cursuri „Virgil Cărbunescu” a filialei, în data de 31 martie. La acțiune a participat 
și conducerea filialei, reprezentată de președintele Iulian Cristian Bosoancă și directorul executiv 
Monica Moț. 

Dintre cele mai importante acte normative supuse discuției menționăm OPANAF nr. 950/2016 
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare aferente impozitului pe venit, OPANAF nr. 
889/2016 privind Procedura 
de aprobare a regimului de 
declarare derogatoriu, 
OPANAF nr. 1.053/2016 
privind modificarea și 
completarea OPANAF nr. 
587/2016 pentru declararea 
impozitelor și taxelor cu 
regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reținere 
la sursă, OPANAF nr. 
3.769/2015 privind modelul 
și conținutul noului formular 
394, care se depune de 
persoanele impozabile 
înregistrate în scopuri de 
TVA începând cu 
operațiunile efectuate în trimestrul I 2016. 

Membrii prezenți au apreciat acțiunea organizată de filială, considerând informațiile primite 
deosebit de utile în desfășurarea activității profesionale. 

    

                                                           

        Noutăți legislative în domeniile contabil și fiscal 

Drobeta Turnu Severin  

31.03.2016 
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În data de 31.03.2016 a demarat cursul de Audit și certificare, susținut la sediul filialei de 
președintele Comisiei de disciplină, Florin Știucă, curs ce face parte din Programul Național de 
Dezvoltare Profesională Continuă a membrilor. 

 

FILIALA MUREȘ 

 
 Filiala CECCAR Mureș s-a axat, pe 
parcursul lunii martie, pe acordarea de 
consultanță membrilor săi în vederea 
obținerii vizei de exercitare a profesiei pe 
anul în curs.  

Pentru ca membrii filialei să ofere 
servicii profesionale la cel mai înalt nivel, în 
zilele de 4, respectiv 5 martie a.c. Filiala 
CECCAR Mureș a organizat cursul Norme 
profesionale – prezentarea Standardelor 
profesionale CECCAR, susținut de Adriana 
Popa, la care au participat 50 de membri.  
  

 
 
FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

În data de 4 martie a avut loc o întâlnire de lucru cu o parte din cabinetele programate să fie 
auditate în acest an. Cu acest prilej, auditorul de calitate a prezentat Regulamentul privind auditul de 
calitate în domeniul serviciilor contabile, modalitatea de întocmire a dosarelor de lucru și 
permanente, proceduri de lucru. În continuarea întâlnirii, directorul executiv a prezentat 
participanţilor noutăţile intervenite în activitatea Corpului, respectiv crearea Fundaţiei „CECCAR - 
Centrul de Excelenţă în Business şi Economie” şi acţiunile ce se organizează prin aceasta. 

La 16 martie, Filiala CECCAR Prahova, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie 
Prahova, a organizat, în sala Europa a Camerei de Comerț și Industrie, cea de-a doua ediție a 
conferinței intitulate Femeile – factor activ în economia prahoveană, eveniment la care au luat parte 
în jur de 100 de reprezentante ale sexului frumos, 30 dintre acestea având calitatea de expert 
contabil. 
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Conferința s-a bucurat de prezența doamnelor 
din conducerea administrației locale, și anume: Rodica 
Paraschiv, prefect, Fabioara Ionescu, administrator 
public al județului Prahova, reprezentantele Poliției 
Locale Ploiești, Direcției Județene a Finanțelor Publice 
Prahova, OTIMMC Prahova, Universității Petrol-Gaze 
din Ploiești, Spitalului Municipal Ploiești, Colegiului 
Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, precum și 
reprezentante ale mediului de afaceri privat: Bancpost, 
BRD, CEC Bank, BES România, Stonerex, 
Sanconfind, Delice International, Coffeöl Romania, 
Hollywood Experience Beauty Salon, Pallazo Italia, 
K&D London Entertainment, Ploiești Shopping City 
etc. O prezență notabilă la eveniment a fost soția 
ambasadorului Iranului la București. 

Alături de președintele filialei Prahova și 
conducerea executivă, la eveniment a participat și 
Camelia Malama, vicepreședinte al CECCAR.  

În cadrul întâlnirii au fost prezentate materiale 
edificatoare privind rolul și succesul femeilor în 
societate, perseverența, profesionalismul și calitatea serviciilor oferite de acestea. 
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Nota relaxantă a întâlnirii a fost asigurată de prezentarea unor colecții de modă, trenduri de 
coafură și make-up ale unor importante case de modă și saloane de înfrumusețare din județ. Spre 
deliciul asistenței, a fost prezentată o expoziție de prăjituri pregătite de cel mai bun maestru cofetar 
din România, Carmela Dragomir.   
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La finalul evenimentului a avut loc un scurt program artistic apreciat de doamnele și 
domnișoarele prezente, susținut de George Capanu, solist al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești. 
 Evenimentul a fost intens mediatizat la nivel local atât în presa scrisă, cât și la radio și TV.
  

În data de 21 martie, directorul executiv al filialei împreună cu auditorul de calitate au purtat 
discuţii cu conducerea ROMSILVA Ploieşti pentru ca filiala să participe la acţiuni de împădurire 
organizate de această instituţie pe raza judeţului Prahova. 
 În urma preluării mandatului de preşedinte al filialei de către Cornel Niţu, în data de 28 martie 
a fost organizată o masă rotundă cu tema „Expertiza contabilă – calitate şi responsabilitate”, la care 
au participat membrii Consiliului filialei, ai Comisiei de disciplină, directorul executiv, auditorul de 
calitate şi experţi contabili membri GEJ. Au avut loc discuţii interactive, prezentându-se speţe din 
practică. Preşedintele a preluat problemele ridicate de aceştia, urmând să fie stabilită o întâlnire în 
cel mai scurt timp cu organele beneficiare ale rapoartelor de expertiză contabilă judiciară. 
 Dat fiind faptul că în luna aprilie are loc la nivel naţional acţiunea Şcoala Altfel, în data de 30 
martie directorul filialei a purtat discuţii cu conducerea Colegiului Economic Ploieşti, cât şi cu noua 
conducere a Facultăţii de Știinţe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze (UPG) Ploieşti, 
pentru organizarea unor vizite la sediul filialei în vederea prezentării organismului profesional şi a 
oportunităţilor pe care le au absolvenţii acestor instituţii. 

 Pe parcursul lunii martie au fost organizate următoarele cursuri: 

 „Audit financiar – închiderea anului financiar” – perioada 29.02-03.03, susţinut de asist. univ. 
dr. Florin Dobre, la care au participat 65 de membri; 

 „Fiscalitate” – perioada 04-05.03, susţinut de asist. univ. dr. Florin Dobre, la care au 
participat 65 de membri; 

 „Audit financiar – închiderea anului financiar” – perioada 07-10.03, susţinut de asist. univ. 
Florin Dobre, la care au participat 70 membri; 

 „Fiscalitate” – perioada 11-12.03, susţinut de asist. univ. Florin Dobre, la care au participat 69 
membri; 

 „Expertiză contabilă” – perioada 14-17.03, susţinut de Florentina Pantazi, la care au 
participat 35 membri; 

 „IFRS şi elemente de doctrină” – perioada 28-31.03, susţinut de Iulia Jianu, la care au 
participat 64 membri. 
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FILIALA CECCAR SATU-MARE 
 

În 10 martie, la sediul filialei Satu-Mare a avut loc întâlnirea lunară a membrilor, având ca 
teme Clarificări privind taxele locale și Programe cu finanțări nerambursabile de la bugetul de stat. 

Invitați la această întâlnire profesională au fost șef serv. Încasări al DITL, Mirel Dan, consilier 
DITL, Nicolae Bretan, reprezentant OTIMMC Satu Mare, Cristian Rațiu, reprezentant zonal GAL-uri, 
Paula Fogaș. Discuțiile au clarificat detalii ale ambelor teme prezentate de invitați. 

În privința taxelor locale, cele mai dezbătute aspecte au fost cu privire la impozitul pe clădiri 
în scop rezidențial sau nerezidențial. Conform reglementărilor legale există două situații în care la 
adresa clădirii se desfășoară activități economice: 

a) Dacă se știe suprafața utilizată în scopul activității economice, chiar dacă nu îmi deduc 
cheltuielile acea încăpere e considerată nerezidențială, existând două posibilități: raport de 
evaluare pentru o cotă între 0,2% - 1,3%, sau fără raport de evaluare, cota fiind de 2%  la 
valoarea stabilită ca și cum clădirea ar fi rezidențială; 

b) Dacă suprafața alocată activității economice nu se cunoaște atunci, în baza unei 
declarații conform căreia nu se deduc cheltuieli pentru activitatea economică, clădirea va fi 
rezidențială și nu se mai apelează la un evaluator. 

Invitații au răspuns tuturor 
întrebărilor adresate de participanți 
și au precizat că, în mod normal, 
fiecare sediu de entitate economică 
ar trebui delimitat în cazul în care 
locația este într-un imobil rezidențial. 

În privința programelor cu 
finanțări nerambursabile de la 
bugetul de stat în anul 2016 a fost 
prezentat în detaliu fiecare program 
din cele enumerate mai jos, cu 
posibilitățile de accesare și de 
admitere: 

 Programul pentru stimularea 
înființării și dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri 2015; 
 Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului; 
 Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și 

serviciilor de piață;  
 Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea 

accesului acestora la finanțare START;  
 Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul 

IMM; 

http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
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 Programul 
UNCTAD/EMPRETEC 
România pentru sprijinirea 
dezvoltării întreprinderilor 
mici și mijlocii; 

 Programul național 
multianual de înființare și 
dezvoltare de incubatoare 
tehnologice și de afaceri; 

 Programul național de 
microindustrializare; 

 Programul național pentru 
înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și mijlocii 
în mediul rural. 

Materialele se pot vizualiza pe 
site-ul www.ceccarsatumare.ro. 

 

 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

La sediul filialei a avut loc, în 2 martie, întâlnirea lunară cu membrii Corpului, experți contabili 
şi contabili autorizaţi, în cadrul căreia s-au discutat probleme legate de modificările legislative 
aplicabile de la 1 ianuarie 2016: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi normele de aplicare ale 
acestora, precum actele legislative apărute în ultima perioadă, dar și probleme legate de închiderea 
exercițiului financiar 2015 prin prisma OMFP nr.123/2016, publicată în M.O. nr.81/04.02.2016. 

În data de 3 martie 2016 la sediul Filialei CECCAR Sălaj a fost organizată o conferință de 
presă la care a participat ec. Sanda Eva Guia, președintele filialei, și dr. ec. Ludovica Breban, 
directorul executiv. Scopul acestei conferințe a constat în a aduce la cunoștință faptul că începând 
cu data de 18 februarie 2016 Filiala CECCAR Sălaj are un nou președinte, un nou Consiliu al filialei 
și o nouă Comisie de disciplină.  

În 6 martie, la sediul Primăriei Municipiului Zalău a avut loc o întâlnire de lucru pe tema 
taxelor și impozitelor locale, la care a participat 
directorul adjunct, Marius Claudiu Chiș, expert 
contabil. Din partea Filialei CECCAR Sălaj a luat 
parte la întâlnire președintele filialei, care a avut o 
intervenție pe tema reevaluării imobilelor 
persoanelor fizice și juridice cu destinație mixtă.  

În sala de curs „Andrei Cosma” a filialei 
Sălaj, în perioada 14-22 martie a avut loc cursul 
de pregătire profesională cu tema Contabilitate și 

http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://programe2015.aippimm.ro/
http://www.ceccarsatumare.ro/
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control de gestiune și Doctrină și deontologie profesională. În cadrul acestui curs s-au dezbătut teme 
privind contabilitatea managerială și controlul de gestiune, dar și normele de comportament, de lucru 
și de raportare a profesioniștilor contabili conform Standardelor profesionale emise de Corp. Toți 
membrii prezenți au manifestat interes deosebit față de aceste teme, testul de verificare a 
cunoștințelor fiind promovat de către toți cei prezenți la curs.  

De asemenea, în această perioadă s-au întocmit și s-au elaborat temele de pregătire pentru 
stagiarii experți contabili și contabili autorizați și programul de pregătire tehnică și deontologică. 
 Conducerea filialei menține o comunicare permanentă cu membrii Corpului, susținând 
totodată participarea acestora la seminarele şi mesele rotunde periodice în vederea menţinerii 
competenţei profesionale pe tot parcursul vieţii. 

 
FILIALA CECCAR SIBIU 
 

La Filiala Sibiu, luna martie a fost dedicată cu prioritate activităţilor de dezvoltare 
profesională, în acestă perioadă membrii şi stagiarii participând la cursuri, seminare, mese rotunde, 
desfășurate la Sibiu și Mediaș. 

Astfel, în martie s-au finalizat trei module formate din 9 cursuri demarate încă din luna 
ianuarie la disciplinele: IFRS, Fiscalitate, Gestiunea unui cabinet de expertiză, Doctrina și 
deontologia profesiei contabile, Accesare Fonduri Europene, care au reunit 650 participanți. Lectorii 
cursurilor, prin maniera interactivă și neconvențională de abordare a tematicii, au fost la înălțimea 
exigențelor membrilor, obținând feedback-uri foarte bune. 

În lunile februarie și martie, 75 de economiști din cadrul instituțiilor publice au participat la 
două cursuri organizate de CECCAR - Centrul de Excelență în Business și Economie cu tema 
Actualități privind contabilitatea instituțiilor publice. 

La inițiativa Filialei CECCAR Sibiu și a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, în 
colaborare cu specialiste în probleme de fiscalitate, în 28 martie s-au desfășurat, la Sibiu, lucrările 
seminarului cu tema Prețurile de transfer, de la opțional la obligatoriu. Tematica a atras un număr 
mare de finanțiști, contabili și economiști din întregul județ, dezbaterile vizând subiecte de interes 
cum sunt: conținutul unui dosar de prețuri de transfer, controlul fiscal în sfera prețurilor de transfer, 
riscurile la care se expun societățile care desfășoară tranzacții cu persoanele afiliate etc. 

Tot în luna martie, filiala a organizat un 
seminar de fiscalitate pe tema impozitelor și 
taxelor locale, în special impozitul pe clădiri, 
specilialiștii invitați din cadrul Primăriei Sibiu, 
Direcția fiscală locală, oferind participanților 
clarificări privind noul mod de impozitare a 
proprietăților în anul 2016. Totodată, pentru 
satisfacerea nevoilor de informare și îndrumare în 
contextul modificării legislației fiscale, filiala Sibiu 
a organizat un seminar pe tema procedurii 
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fiscale, în cadrul căruia șeful administrației fiscale a orașului Săliște a expus noutățile legislative în 
materie de drept și procedură fiscală. 

Evenimentele organizate de filială au fost remarcate în două articole publicate în presa locală: 
Activitate intensă la CECCAR Sibiu; Cerințe și soluții în fiscalitate.  

 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 

 
Întâlnirea membrilor filialei – 03.03.2016 
  

În sala de şedinţe a filialei a avut loc, în 3 martie, întâlnirea lunară a membrilor Filialei 
CECCAR Suceava, ocazie cu care au fost 
dezbătute: 

 Contractul cadru de prestări servicii 
contabile; 

 Modul de stabilire a impozitului pe 
venit şi a stocurilor la sfârşit de an 
pentru întreprindere individuală (II) 
care desfăşoară activitate de comerţ 
cu amănuntul; 

 Cazuistici din expertizele contabile 
(prezentate de expert contabil 
judiciar Chivu Valerea). 

Discuțiile au fost moderate de Filip 
Șerban, auditor de calitate. 
 S-a stabilit pe parcursul întâlnirii ca în perioada următoare filiala să transmită Contractul 
cadru de prestări servicii contabile, cu rugămintea ca membrii CECCAR să prezinte propuneri de 

îmbunătăţire a acestuia.  
 Au fost discutate de cei prezenți 
clauzele contractuale care au impact asupra 
răspunderii posibile a membrilor CECCAR 
în relaţiile contractuale.  De asemenea, 
au fost dezbătute şi prevederi ale Legii 
nr.82 / 1991 – Legea contabilităţii, în care  
sunt prezentate posibile infracţiuni legate de 
profesia contabilă. 
 S-a concluzionat în cadrul întâlnirii că 
impozitul pe venit în cazul întreprinderilor 
individuale care desfăşoară activitate de 
comerţ cu amănuntul se determină prin 
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scăderea din veniturile totale realizate a cheltuielilor efectiv efectuate, adică se iau în calcul numai 
facturile efectiv achitate. În cazul II – urilor nu se aplică formula de calcul aplicată la nivelul 
societăţilor comerciale pentru determinarea coeficientului de repartizare. 
 Valerea Chivu, expert contabil judiciar, a prezentat un caz pe baza căruia au avut loc discuții. 

În perioada 11-13 martie 2016, Filiala CECCAR Suceava a organizat, în cadrul PNDPC, 
cursul Înţelegerea şi aplicarea IFRS - Diferenţe dintre tratamentele contabile conforme cu OMFP 
1802/2014 şi cele prevăzute de IFRS, la care au fost prezenţi 75 de experţi contabili şi 43 de 
contabili autorizaţi. Lectorul formator al acestui curs a fost Adriana Florina Popa.  
 În perioada 19 – 20 martie 2016 s-a desfăşurat, în cadrul PNDPC, cursul de Doctrină şi 
deontologie profesională.  Lectorul formator al acestui curs a fost directorul executiv al filialei, Mona 
– Luisa Grigore.  
 În cursul lunii martie 2016 membrii filialei au fost informaţi prin intermediul poştei electronice 
cu privire la noutăţile legislative publicate în Monitorul Oficial. 

 

FILIALA CECCAR TELEORMAN 

 
Sub deviza Doar învățând vei dobândi și doar așa vei reuși să ții pasul cu schimbările, Filiala 

Teleorman a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a organizat, 
împreună cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman, o întâlnire profesională cu 
membrii. 

Temele principale au fost: 
 OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice; 

 HG nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 - 
MO nr. 0208 din 21 martie 2016; 

 Noul formular al Declarației 394; Modificări și informații noi de completat. 

Care sunt consecințele și riscurile Declarației 394? 
 S-a concluzionat pe parcursul întâlnirii profesionale că informațiile vor fi utilizate de organele 
fiscale în efectuarea controalelor iar, în opinia unora dintre membrii prezenți, dificultățile de 
completare a D394 se pot transforma în riscuri: 

 pot apărea mai multe erori din cauza volumului mare de informații; 
 este posibil ca tranzacțiile raportate să nu se regăsească în declarațiile 

clienților/furnizorilor; 
 tranzacțiile cu persoane neplătitoare de TVA (achizițiile de la PFA, de exemplu) vor putea fi 

detectate doar printr-o simplă analiză a declarațiilor 394 depuse; 
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 repetitivitatea și 
valoarea achizițiilor de 
la persoane 
neplătitoare ar putea 
însemna încadrarea 
într-o categorie de risc 
fiscal; 

 furnizorii, în general, 
trebuie să fie minuțios 
verificați (din punct de 
vedere al valabilității 
codului de TVA, 
activității/inactivității 
fiscale, aplicarea ori nu 
a sistemului de TVA la 
încasare etc.). 

 
Ce se declară în plus? 
În primul rând s-a reținut că se declară toate achizițiile și vânzările efectuate atât cu persoane 

înregistrate în scopuri de TVA, cât și cu cele neînregistrate, din România ori din afara României, 
raportarea fiind efectuată detaliat, pe fiecare cod/număr de înregistrare fiscală ori cod numeric 
personal. 

De asemenea, se raportează și: 
 plaja de facturi utilizate într-o anumită lună, numărul și seria facturilor stornate ori anulate și 

numărul și seria autofacturilor; 
 sunt 

introduse secțiuni noi 
privind operațiunile 
efectuate cu persoane 
neînregistrate în scopuri 
de TVA din România, 
respectiv operațiuni cu 
persoane impozabile 
nestabilite în România, 
neînregistrate și care nu 
sunt obligate să se 
înregistreze în scopuri de 
TVA în România, stabilite 
în alte state membre, 
respectiv în afara UE; 

 pentru 
achizițiile efectuate de la 
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persoane 
neînregistrate în 
scopuri de TVA, 
pe lângă numărul 
de facturi și 
valoarea 
acestora, se vor 
completa și detalii 
privind natura 
achizițiilor, 
grupate în: 
cereale și plante 
tehnice, deșeuri 
feroase și 
neferoase, masă 
lemnoasă, clădiri, 
terenuri, alte 
bunuri, servicii. 

Se raportează defalcat operațiunile pentru care s-au emis facturi simplificate sau bonuri 
fiscale; în cazul în care pentru perioada respectivă s-a depus decont de TVA cu opțiune de 
rambursare, trebuie să se detalieze natura operaţiunilor efectuate în perioada din care provine TVA 
de rambursat. 

Întâlnirea a abordat tematica amintită, care s-a dovedit a fi de mare ajutor profesioniștilor 
contabili în înțelegerea și aplicarea prevederilor legislative. 

 

FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională, în luna martie a fost organizat 
cursul „Controlul calității într-un cabinet de expertiză contabilă”, desfășurat în perioada 21.03.2016 – 
24.03.2016,  susținut de lect. univ. dr. Gheorghe Tingau al cărui profesionalism în materie a reușit 
să stârnească interesul unui număr de 29 experţi contabili.  

În perioada 31.03.2016 – 03.04.2016 la Centrul de Regional de Afaceri Timișoara (CRAFT) s-
a desfășurat târgul de carte „Timișoara Bookfest – salon de carte”,  ediția a V-a , singurul eveniment 
expozițional care mai promovează cartea în Timișoara. Patru zile de sărbătoare a cărții au încercat 
să alunge iarna, oferind ocazia vizitatorilor să descopere cele mai bune cărți pentru profesia 
contabilă. Evenimentul a prilejuit întâlnirea cu conducerea Prefecturii județului Timiș și cu cadre 
didactice atât de la facultăți de profil, cât și de la nivel liceal. 

Cu o ofertă de circa 25.000 de volume din cele mai variate domenii, au fost prezente unele 
din cele mai importante edituri din România: CECCAR, Humanitas, Litera, RAO, Curtea Veche, 
ART, Okian, Nemira, Trei, ALL, Doxologia, Saeculum, dar și distribuitori de carte. 
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Printre invitații de marcă ai 
celei de-a V-a ediții Bookfest 
Timișoara se numără cunoscutul 
eseist Mircea Cărtărescu.  

Printre autorii locali ce au 
încântat publicul se numără Daniel 
Vighi, Viorel Marineasa, Gabriela 
Glavan, Irina Diana Madroane, 
Simona Constantinovici, Dan Lazea, 
Cristina Cheveresean, Adina Baya, 
Andrei Mocuta și Vasile Tudor 
Cretu. Cei care au hotărât să 
poposească printre cărți au avut 
ocazia să intre gratuit la 
cinematograful de artă Bookfest, 
unde au putut viziona filme de artă 

premiate la festivalurile internaționale. Peliculele au fost proiectate în Sala Europa din cadrul 
Centrului de Afaceri Timișoara.  

Intrarea în cadrul salonului, cât și la evenimentele ce au avut loc în perioada acestuia a fost 
gratuită. Evenimentul a fost organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației 
Editorilor din România. 

Bookfest este cel mai important salon de carte din România și singurul eveniment al industriei 
editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă.  
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 

CECCAR - Centrul de Excelenţă în Business şi Economie -  punct de lucru Vâlcea,  
a  organizat, în data de 3 martie a.c., seminarul cu  tema  Noutăţi legislative financiar-contabile şi 
fiscale cu aplicabilitate în materia insolvenţei. 

Au fost invitați la eveniment profesioniști contabili și nu numai, invitația fiind adresată și 
specialiștilor din alte domenii care doresc să cunoască ultimele reglementări financiar-contabile şi 
fiscale în materia insolvenţei: rezolvarea de speţe, prezentarea de cazuri aplicative şi bune practici 
în domeniu etc. Lector al acestui seminar a fost ec. Carmen Gabriela Sanda – expert 
contabil/practician în insolvenţă, lector CECCAR/UNPIR. Timp de 5 ore au fost discutate aspecte 
vizând noutăți introduse prin Codul fiscal: 

● TVA – Măsuri de simplificare: 
Introducerea în sfera taxării inverse a clădirilor și terenurilor/se mențin scutirile la clădiri și 

terenuri neconstruibile – regulile de ajustare; 
● Ajustarea bazei de impozitare a TVA ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de 

reorganizare  admis și confirmat, prin care creanța creditorului ese modificată sau eliminată/se 
mențin prevederile privind TVA în cazul falimentului și deductibilitatea costurilor în 
reorganizare/faliment (în reorganizare modificarea constă în valoarea fără TVA) și  cele privind 
ajustarea pentru deprecierea creanțelor (cu modificări); 

● Derogare de la regula general – anul fiscal – întreaga perioadă a falimentului;  
● Excepția de la regula obligativității reevaluării terenurilor – în faliment. 
 
Prevederi din Codul fiscal care se menţin 
 
● Accize: revocarea autorizației și posibilitatea valorificării către antrepozitarii autorizați – în 

faliment;  
● Excepția privind deductibilitatea TVA a bunurilor achiziționate de la firme inactive – în 

faliment/versus firmă în insolventță – reorganizare care își pierde codul de TVA; 
● Excepția de la recalcularea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit, în cazul 

bunurilor care se vând în cadrul termenului de trei ani  
 
Noutăţi introduse prin Codul de procedură fiscal 
 
● Ordinea de stingere a creanțelor fiscale în cazul debitorilor aflați în procedură – se modifică 

astfel: „cu termene de plată” cu „născute anterior/după”; 
● Modificare privind compensarea TVA de rambursat – în loc de „suma solicitată la 

rambursare” se compensează cu creanțe anterioare „suma negativă de TVA înscrisă în decontul de 
TVA”; 

● În insolvența – restituirea sumelor reprezentând impozit pe venit reținut la sursă se 
efectuează de către organul fiscal și nu de către plătitor, prevedere care în vechea reglementare era 
doar pentru plătitorul care nu mai exista. 
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Prevederi din Codul de procedură fiscală care se menţin 
 
● Se menține excepția de la comunicarea în prealabil, cu 15 sau 30 de zile înainte, a avizului 

de inspecție fiscală pentru debitorul aflat în insolvență/Prevederea din legea insolvenței privind 
verificarea fiscală și înscrierea suplimentului de creanță; 

● Se menține prevederea din diversele acte normative privind eșalonările la plata și se 
introduce în CPF privind faptul că nu se acordă eșalonări firmelor în insolvență si nici în cazul în 
care li s-a stabilit răspundere în solidar;  

● Conduita organului fiscal în cazul deschiderii procedurii – generale și acolo unde deține mai 
mult de 50% din valoarea creanțelor cu drept de vot.  

 

În perioada 12 – 13 martie, conducerea 
Filialei CECCAR Vâlcea a participat la ediția a 
V–a a  Târgului Regional „Din școală în viață prin 
firma de exercițiu”, care s-a desfășurat la 
Colegiul Economic din Rm. Vâlcea. Acțiunea a 
fost organizată în parteneriat cu R.O.C.T. 
România, Primăria Municipiului Rm. Vâlcea, 
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și 
CECCAR Filiala Vâlcea. Au fost prezenți 
reprezentanți ai Primăriei Rm. Vâlcea, Consiliului 
Județean, Inspectoratului Școlar și mass media 
locală, presedintele filialei acordând un  interviu 

la sfârșitul manifestării.  Competițiile din 
cadrul târgului au ca scop dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale ale 
elevilor implicați în activitatea firmelor de 
exercițiu. Au participat peste 20 de firme 
de exercițiu din județele Vâlcea, Sibiu, 
Giurgiu, Alba, Ialomița, Argeș. Filiala 
CECCAR a fost reprezentată de 
președinte, Cocoș Vasile, și de directorul 
executiv, Crînguș Valentina, domnia sa 
făcând parte și din comisia de evaluare a 
standurilor.  

La finalul competiției, firmele de top au primit din partea Filialei CECCAR Vâlcea publicații de 
specialitate necesare pentru continuarea activității firmelor.  
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Au fost distribuite pliante și broșuri de prezentare a Corpului tuturor firmelor participante. 

 
Sâmbătă, 19 martie, 

la Feteni, Râmnicu Vâlcea, 
s-a desfășurat acțiunea 
Plantăm fapte bune în 
România!, o inițiativă 
naţională de împădurire pe 
bază de voluntariat 
reprezentată legal de 
Asociaţia EcoAssist sub 
Înaltul Patronaj al ASR 
Principesa Moştenitoare 
Margareta a României. 

La acțiune s-au 
alăturat și CECCAR Filiala 
Vâlcea, Clubul Tinerilor Experți Contabili din România și Fundația Măreție și Talent.  

 

 

 

https://www.facebook.com/univbrancoveanu/photos/a.442322192457887.99937.426685887354851/1103891909634242/?type=3
https://www.facebook.com/univbrancoveanu/photos/a.442322192457887.99937.426685887354851/1103891909634242/?type=3
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INTERNAȚIONAL 
 
 
Ședinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public 
 
În perioada 8-11 martie 2016, Federația Internațională a Contabililor a organizat la New York ședința 
Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB), la care 
CECCAR a participat prin 
reprezentantul său. 
Prima parte a ședinței a fost 
dedicată aspectelor organizatorice, 
noutăților legate de EPSAS și 
activitatea IASB, progreselor 
înregistrate în raport cu planul de 
activitate al IPSASB și discutării și 
aprobării îmbunătățirilor la IPSAS. 
Principalele subiecte dezbătute în 
cadrul ședinței au vizat proiectele în 
curs privind activele de patrimoniu, 
deprecierea activelor reevaluate, 
instrumentele financiare din sectorul 
public, beneficiile sociale, veniturile și cheltuielile aferente altor tranzacții decât cele de schimb și 
schemele de tranzacționare a emisiilor de carbon. 
De asemenea, au fost discutate aspecte legate de guvernarea IPSASB, a fost aprobată demararea 
unui proiect privind contractele de leasing și s-a analizat revizuirea planului de activitate al IPSASB. 

 
Conferința Anuală a Companiei Naționale a Auditorilor din Franța 
 
Compania Națională a Auditorilor din Franța (CNCC) a organizat în data de 8 martie a.c. a 28-a 
Conferință Anuală – amânată ca urmare a tragicelor evenimente care au avut loc la Paris în luna 
noiembrie a anului trecut –, cu tema generală „Reforma europeană a auditului”. 
Conferința, la care a participat și CECCAR la cel mai înalt nivel, a vizat câteva linii directoare foarte 
clare, respectiv noile perspective și responsabilități ale auditorilor și ale firmelor de audit la 
momentul implementării reformei europene a auditului în legislația franceză, concretizate în mesele 
rotunde care s-au desfășurat pe parcursul întregii zile: „Pe ultima linie dreaptă înainte de reforma 
europeană din 16 iunie”, „Aplicarea reformei europene în Franța” și „Noi tehnici și instrumente 
pentru auditori”. 
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Ședința Grupului pentru Sectorul Public din cadrul FEE 
 
Federația Experților Contabili Europeni a organizat la Bruxelles, în data de 18 martie 2016, ședința 
Grupului pentru Sectorul Public, la care a participat și reprezentantul CECCAR în această structură. 
Unul dintre principalele subiecte analizate a fost modul în care contabilitatea de angajamente ar 

putea constitui o parte a soluției la criza 
datoriilor de stat, FEE urmând să publice un 
document pe această temă. 
Alte aspecte dezbătute au vizat proiectele în 
curs ale Consiliului pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate pentru 
Sectorul Public, în special proiectele de 
expunere privind beneficiile angajaților și 
combinările de întreprinderi din sectorul 
public. 
De asemenea, au fost discutate evoluțiile 

înregistrate la nivel național în domeniul contabilității din sectorul public, precum și evenimentele de 
la nivel național organizate în perioada următoare. 
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Martie,   Nr. 3/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

67 
 

 


	PRODOMO COPERTA
	PRODOMO pagini

