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CURIERUL FILIALELOR 

 
FILIALA CECCAR ALBA 

  În data de 26 februarie 

a.c. în Sala de Conferințe a 

Hotelului Parc din Alba Iulia a 

avut loc Adunarea Generală a 

membrilor filialei Alba, deschisă 

de președintele interimar al 

filialei, Tamaș Szora Attila. 

  Cu această ocazie, 

membrii care au luat cuvântul 

au făcut aprecieri la adresa 

conducerii filialei, în ce priveşte 

sprijinul pe care îl primesc atât din partea Consiliului fililalei, cât şi din partea executivului.  De 

asemenea, au fost apreciate progresele facute de filială în privința abordării problemelor legate de 

disciplină şi s-a pus accent în alocuțiunile membrilor ca în continuare să se aplice cu 

responsabilitate Normele de etică şi disciplină a profesiei.  

  Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala Alba,  prin Centrul de 

Excelență în Business și 

Economie, a organizat în 

data de 27 februarie a.c. 

seminarul cu tema „Noutăți 

fiscale – 2016”. 

Acţiunea a fost 

menită să răspundă unor 

neclarități ale membrilor 

referitoare la reglementările 

fiscale aplicabile începând 

cu anul 2016, precum și la 

aspecte privind închiderea 

exercițiului financiar 2015. 

Seminarul, la care au participat 60 de profesioniști contabili, a fost susţinut de conf. univ. dr. 

Adriana Popa - lector CECCAR, și s-a desfășurat în Sala de cursuri  

„Dionisie Pop Marţian” a filialei Alba. 

În cadrul întâlnirii au fost prezentate teme de interes pentru membri, în special speţe în 

domeniul fiscal, abordările fiind atât din punctul de vedere al legislației interne, cât şi al legislației în 
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materie a Comunității Europene. Au fost expuse, totodată, aspecte cu privire la armonizarea 

legislației ţării noastre cu cea a Comunităţii Europene. 

De asemenea, au fost aduse la cunoștință membrilor toate modificările legislative în domeniul 

fiscal aplicabile începând cu anul 2016, cu precizări clare pentru fiecare punct de interes. 

 Lectorul a oferit tuturor membrilor răspunsuri la întrebările adresate, aceștia primind astfel 

lămuriri suplimentare privind modalitatea aplicării corecte a legislației fiscale în vigoare. 

 

FILIALA CECCAR ARAD 

 
În  zilele de 3, respectiv 4 februarie 

a.c., a  avut loc  întâlnirea  cu  membrii  

filialei  Arad,  desfășurată în  sala  de curs 

„Dimitrie Cameniţă”, la care au luat parte 

peste 150 de membri.  

 Președintele filialei, Horga Petru, a 

făcut o informare asupra activității 

desfășurate de Consiliul filialei în luna 

ianuarie, invitând membrii să ia parte la 

lucrările Adunării Generale din data de 29 

februarie a.c.  

 În continuare, domnia sa a prezentat 

aspecte privind dosarul prețurilor de 

transfer, explicând  necesitatea și modalitatea întocmirii acestuia.  

Respectarea preţurilor de piaţă la un moment dat în timp se verifică pe baza dosarului de 

preţuri de transfer. Practic, dosarul de preţuri de transfer reprezintă documentul care consemnează 

respectarea sau nerespectarea principiului lungimii de braţ care statuează valoarea de piaţă ca 

element de raportare a preţurilor de transfer. Conform acestuia, două entităţi afiliate ar trebui să 

adopte un comportament similar celui adoptat de două entităţi neafiliate, în care fiecare urmăreşte 

maximizarea beneficiilor proprii. Concret, două entităţi afiliate au obligaţia continuă de a stabili 

preţuri care să reflecte preţurile de pe piaţă. 

Dosarul preţurilor de transfer este documentul prin care contribuabilul justifică în faţa 

organului de control de ce a ales un anumit preţ pentru o anumită tranzacţie - dosarul poate fi văzut 

şi ca un instrument de gestionare eficientă a fluxurilor financiare. 

Întrucât verificarea preţurilor de transfer este necesară în mod continuu, apare nevoia de 

actualizare a dosarului de preţuri de transfer la intervale anuale sau mai mari. În acelaşi timp, pentru 

a exista o certitudine sporită cu privire la conformarea permanentă a preţurilor de transfer la preţuri 

de piaţă, majoritatea societăţilor multinaţionale optează pentru dezvoltarea unor politici de 

documentare a preţurilor de transfer. 
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Termenul legal prevăzut pentru întocmirea şi prezentarea dosarului de preţuri de transfer nu 

poate depăşi trei luni şi poate fi prelungit o singură dată, cu o durată egală cu cea acordată iniţial de 

autoritatea fiscală. 

Dosarul preţurilor de transfer trebuie să conțină: 

 Informaţii despre grup:  

- structura organizatorică a grupului, legală şi operaţională, inclusiv participaţiile, 

istoricul şi datele financiare referitoare la acesta; 

- descrierea generală a activităţii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbările din 

strategia de afaceri faţă de anul fiscal precedent; 

- descrierea şi implementarea aplicării metodologiei preţurilor de transfer în cadrul 

grupului, dacă este cazul; 

- prezentarea generală a tranzacţiilor între persoane afiliate, din Uniunea Europeană: 

modul de tranzacţionare, modul de facturare, contravaloarea tranzacţiilor; 

- descrierea generală a funcţiilor şi riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv 

schimbările intervenite în acest sens faţă de anul precedent; 

- prezentarea deţinătorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, 

know-how etc.) şi redevenţele plătite sau primite; 

- prezentarea acordurilor de preţ în avans încheiate de către contribuabil sau de către 

alte societăţi din cadrul grupului, în legătură cu acesta, cu excepţia celor emise de Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală. 

 Informaţii despre contribuabil:  

- prezentarea detaliată a tranzacţiilor cu persoanele afiliate: modul de tranzacţionare, 

modul de facturare, contravaloarea tranzacţiilor; 

- prezentarea analizei comparative: caracteristicile bunurilor sau serviciilor, analiza 

funcţională (funcţii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.), termenii contractuali, circumstanţele 

economice, strategii de afaceri specifice, informaţii cu privire la tranzacţii comparabile externe 

sau interne; 
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- prezentarea persoanelor afiliate şi a sediilor permanente ale acestora implicate în 

aceste tranzacţii sau înţelegeri; 

- descrierea metodei de calcul al preţurilor de transfer și argumentarea criteriilor de 

selecţie a acesteia: în cazul în care nu se folosesc metode tradiţionale de determinare a 

preţurilor de transfer se va justifica această opţiune, iar în toate cazurile în care nu se aplică 

metoda de comparare a preţurilor se va justifica această opţiune; 

- descrierea altor condiţii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil. 

D-nul Popa Vasile Ioan, lector formator CECCAR, a prezentat următoarele reglementări 

fiscale: Hotărâre nr. 1 din 06.01.2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Ordin 90 din 14.01.2016, 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; Ordin  52 din 

14.01.2016, privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare 

pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 

2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Codul fiscal – Norme de aplicare. Reglementări Contabile privind Situațiile financiare anuale. 

Închidere exercițiu financiar 2015 

 

În perioada 16 - 18 februarie a.c. s-a desfășurat, în Amfiteatrul Universității Vasile Goldiș – 

Arad, seminarul organizat de CECCAR – Centrul de Excelență în Business și Economie Arad, 

„Codul fiscal – Norme de aplicare. Reglementări Contabile privind Situațiile financiare anuale. 

Închidere exercițiu financiar 2015”. 

 La acest seminar au participat 146 de persoane - manageri, administratori și economiști din 

sectorul privat, întreprinderi mici și mijlocii și membri CECCAR. 

Au conferențiat: 

președintele filialei CECCAR 

Arad, dr. Horga Petru, lector 

formator CECCAR, Popa V. 

Ioan, și Neamțiu Pavel, director 

executiv Direcția Fiscală Arad. 

 În cadrul seminarului, dr. 

Horga Petru a expus 

modificările Reglementărilor 

contabile privind situațiile 

financiare anuale:  

Categorii de entităţi 

raportoare:  

- Microentităţi: total 

active < 1.500.000 

lei, cifra de afaceri 
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netă < 3.000.000 lei, nr. mediu de salariaţi < 10; 

- Entităţi mici: total active < 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă < 35.000.000 lei, nr. mediu 

de salariaţi < 50; 

- Entităţi mijlocii şi mari: total active > 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă > 35.000.000 lei, 

nr. mediu de salariaţi > 50. 

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează numai dacă în 2 exerciţii financiare 

consecutive depăşeşte sau încetează şă depăşească criteriile de mărime. 

Dr. Horga Petru a prezentat aspecte privind impozitul pe profit: aspecte generale, rezultatul 

fiscal, scutirea de impozit pe profitul reinvestit, venituri neimpozabile – alocare cheltuieli, cheltuieli 

efectuate în scopul desfăşurării activităţii, cheltuieli - stocuri şi mijloace fixe lipsă din gestiune, ori 

degradate neimputabile, cheltuieli – servicii management, consultanţă, asistenţă etc., cheltuieli – 

pierderi din creanţe, cheltuieli privind dobânzile şi diferenţele de curs valutar, cheltuieli privind 

sponsorizarea, amortizarea fiscală.  

D-nul Popa Vasile Ioan a prezentat aspecte privind impozitul pe venit: condiţiile ce trebuie 

îndeplinite cumulativ de către microîntreprinderi, obligaţii pentru societatea nou înfiinţată care va 

desfăşura activități prohibite, aria de cuprindere a impozitului, cotele de impozitare, facilităţi la 

impozitare, condiţii privind salariaţii. 

D-nul Neamțiu Pavel a prezentat noutățile fiscale în privința taxelor locale, prevăzute prin 

normele de aplicare a Codului fiscal, nivelurile stabilite în sume fixe cuprinzând impozitele și taxele 

locale aprobate prin hotărârea 351 din decembrie 2015 a Consiliului Municipal Arad. Domnia sa a 

detaliat diferite situații care se pot întâlni referitor la clădirile rezidențiale de folosință mixtă și clădirile 

nerezidențiale, situațiile în care se cere reevaluarea clădirilor și termenele stabilite pentru depunerea 

declarațiilor. În situația în care nu se respectă reglementările prevăzute în normele de aplicare a 

Codului Fiscal și Hotărârea 351/2015 a Consiliului Local, se percepe impozit majorat și se aplică 

contravenții pentru nedepunerea în termen a declarațiilor.  
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FILIALA CECCAR BIHOR 

 
În data de 11 februarie 2016, Filiala Bihor a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România a ţinut Adunarea generală a membrilor săi, care a întrunit un număr de peste 

524 membri cu drept de participare şi drept de vot. Aceasta a avut loc la Casa de cultură din Oradea 

și a fost prezidată 

de reprezentantul 

Consiliului 

Superior, d-na 

Nicula Maria 

Ramona, membrii 

Consiliului Filialei, 

dl. Valerian Pavel 

Susa - preşedintele 

Filialei CECCAR 

Bihor, dna Leonica 

Bochiş - director 

executiv şi dl. 

Stoica Cristian 

Radu - preşedintele 

comisiei de 

disciplină din cadrul filialei Bihor. Adunarea Generală a filialei CECCAR Bihor a fost statutară la 

prima convocare, având o prezenţă de 70,86 % din totalul membrilor cu drept de vot. 

Lucrările Adunării generale au decurs conform punctelor de pe Ordinea de  zi: 

 Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul 2015; Realizarea 

programului de activitate în anul 2015, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în acte 

normative sau hotărâri ale organelor superioare de conducere ale Corpului; 

 Aprobarea programului de activitate al Consiliului filialei pentru anul 2016; 

 Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2015; 

 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al filialei pentru anul în curs; 

 Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; 

 Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfașurată în anul 2015; 

 Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului de calitate în anul 2017; 

 Alegeri: alegeri pentru reînnoirea numărului membrilor Consiliului filialei: 2 titulari și 1 

supleant; Alegerea președintelui comisiei de disciplină și completarea membrilor acesteia; 

Alegerea cenzorului filialei; 

 Aprobarea listei experților contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare; 

 Desemnarea reprezentanților la Conferința Națională conform normativelor. 

Adunarea Generală reprezintă momentul bilanţului activităţii organelor alese şi a executivului 

filialei, precum şi una dintre ocaziile de întâlnire şi socializare a membrilor filialei. 
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Prezentarea, derularea şi aprobarea materialelor din ordinea de zi s-a desfăşurat într-un 

cadru deosebit. 

În cadrul Adunării generale activitatea filialei și a materialele prezentate au fost apreciate de 

către membri, conducerea filialei primind felicitări pentru realizările din anul 2015.  

În urma desfăşurării Adunării generale a fost reînnoit Consiliul filialei, a fost completată 

comisia de disciplină de la nivelul filialei Bihor, au fost aleşi delegaţii la Conferinţa Naţională şi s-au 

aprobat, în unanimitate, toate materialele de pe ordinea de zi. 

     Încheiată cu un program de socializare, Adunarea generală a membrilor s-a bucurat de 

aprecierile unanime ale tuturor celor prezenţi.   

  În luna februarie, la nivel de filială, au avut loc mai multe întâlniri la care au participat membri, 

stagiari și specialiști din alte domenii, care au dorit să-şi actualizeze cunoștințele în sfera contabilă și 

fiscală. Astfel, în data de 5 

februarie a.c. s-a desfăşurat 

întâlnirea lunară cu membrii 

filialei, în cadrul căreia s-au 

discutat probleme legate de 

noutăţile în fiscalitate, fiind 

invitată d-na Magdalena 

Berce, inspector de 

specialitate din partea 

A.F.Oradea. Întâlnirea s-a 

desfăşurat sub forma unei 

mese rotunde şi a avut tema: 

“Impozitele și taxele locale”; 

s-au dezbătut modificările 

legislative aplicabile în anul 2016, precum şi problemele generate de legislaţia fiscală în vigoare.  Au 

participat, din partea conducerii filialei, preşedintele Susa Valerian Pavel, directorul executiv, 

Leonica Bochiş, și auditorii de calitate ai filialei. 

În perioada 1 - 6 februarie a.c. s-au desfăşurat cursurile „Modificări privind TVA, în contextul 

noilor reglementări fiscale, coroborate cu Hotărârile Curţii Europene de Justiţie” și „Accesarea, 

utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene”, având ca lector pe dl. Florin Dobre.   

În perioada 20 - 28 februarie 2016 s-au desfăşurat 2 cursuri cu tema „Noul Cod fiscal; 

Standardul profesional nr. 

34”, lector fiind d-na Delia 

Cataramă.  

Cursurile şi 

seminariile organizate pe 

parcursul lunii februarie s-

au bucurat de un real 

succes, la acestea 

participând peste 320 de 

persoane.   
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FILIALA CECCAR BOTOȘANI 

 
Noile reglementări fiscale și contabile, abordate la nivelul Filialei CECCAR Botoșani 

 

La nivelul Filialei CECCAR Botoșani luna februarie a fost dedicată seminarelor și întâlnirilor 

cu membrii filialei, dar și cu specialiști din economia județului, fiind abordate și dezbătute probleme 

legislative de actualitate privind gestionarea afacerilor cum ar fi:  

- Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; 

- alte reglementări și noutăți privind activitatea anului 2016. 

Înscriindu-se în sfera bunelor relații de colaborare existente între Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Botoșani (CCIA) și Filiala CECCAR Botoșani, președintele filialei, dl. Viorel 

Alexandru, a participat în data de 3 februarie, în calitate de moderator, alături de reprezentanți ai 

Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, la seminarul dedicat noutăților fiscale cu 

aplicabilitate de la 1 ianuarie a.c., la care au participat aproximativ 40 de specialiști, reprezentanți ai 

entităților economice membre ale CCIA Botoșani.  

Principalele probleme de pe agenda seminarului au cuprins modificările legislative în 

domeniul impozitului pe profit, taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile 

microîntreprinderilor, impozitelor și taxelor locale.  

În cadrul secțiunii dedicate impozitelor și taxelor locale, moderate de președintele Filialei 

CECCAR Botoșani, au fost abordate aspecte privind impozitul pe clădiri deținute de persoanele 

fizice, în funcție de destinația acestora, clădiri rezidente și/sau nerezidente, impozitul pe clădiri 

deținute de persoanele juridice, impozitul pe teren, alte categorii de impozite și taxe. 

În data de 8 februarie a avut loc la sediul filialei seminarul cu tema ”Noutăți fiscale privind 

impozitele și taxele locale”, la care au participat aproximativ 30 de membri ai filialei. Seminarul a fost 

organizat în colaborare cu Filiala Botoșani ANEVAR. Invitați pentru susținerea dezbaterilor au fost 

domnii Lucian Lupu – director si Dumitru Neamtu – director adjunct, de la Direcția de Impozite și 

Taxe Locale a municipiului Botoșani. Au fost abordate în mod deosebit aspecte ale determinării 

impozitului pe clădiri deținute de persoanele fizice în care își au domiciliul fiscal și entități 

economice, cu sau fără activitate economică și, de asemenea, aspecte ale depunerii declarațiilor 

privind impozitele și taxele locale. 

Sâmbătă, 27 februarie a.c., s-a desfășurat în sala de ședințe a filialei seminarul cu tema 

”Noile reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare 

anuale consolidate” aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările li completările ulterioare. 

Seminarul, la care au participat 35 de membri, a fost susținut de președintele filialei dl Viorel 

Alexandru. În cadrul expunerilor, dezbaterilor și dialogului cu membrii participanți s-au abordat 

modificările intervenite față de OMFP 3055 și aspecte ale întocmirii situațiilor financiare anuale, 

pentru exercițiul financiar al anului 2015. În cadrul expunerilor prezentate de către președintele 

filialei s-a accentuat importanța politicilor contabile și manualului de politici contabile specifice 
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fiecărei entități economice și, de asemenea, importanța informațiilor nonfinanciare (notelor 

explicative) ce trebuie să completeze setul de situații financiare anuale individuale/consolidate. S-au 

clarificat, totodată, aspecte privind încadrarea entităților în criteriile de mărime prevăzute în ordin: 

microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, indicatorii și cursul de schimb valutar lei/euro utilizat 

(cursul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013 – 4,4338 lei/euro).   

Participanții la seminar au apreciat problemele abordate, stilul de prezentare și de dezbatere 

a acestora și și-au manifestat interesul privind continuarea unor astfel de întâlniri de lucru, sub 

auspiciile filialei.   

 

FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 

Filiala C.E.C.C.A.R. Brașov a organizat, în data de 10 februarie 2016, în sala de cursuri a 

filialei „Emanoil Ioan Nechifor”, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Fiscale Brașov cu 

tema „Impozitele și taxele locale în lumina noului Cod fiscal și a noului Cod de procedură fiscală”. 

Din partea Direcției Fiscale au participat domnul Marian Voinescu – director executiv, doamna 

Chelariu Anca – Șef serviciul stabilire Impozite, Taxe și Alte Venituri Persoane Fizice, și domnul 

Dobre Lucian – Inspector Direcția Fiscală Brașov, iar din partea filialei domnul președinte ec. 

Nicolae Băjan și doamna director executiv 

ec. Cornelia Deleanu.  

Seminarul a avut drept scop 

lămurirea unor abordări diferite de 

interpretare privind impunerea clădirilor în 

anul 2016, ca urmare a adoptării noului 

Cod fiscal.  

Participarea membrilor a fost una 

extrem de numeroasă, fiind prezenți peste 

130 de experți contabili și contabili 

autorizați. Întâlnirea de lucru a avut 

caracter interactiv, membrii adresând 

întrebări și primind răspunsuri din partea 

reprezentanților Direcției Fiscale.  
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La aceeași dată, membrii Filialei 

C.E.C.C.A.R. Brașov au participat la primul 

seminar difuzat on-line. Seminarul a fost 

organizat de către filiala C.E.C.C.A.R. București 

și a fost susținut de dl. Caloian Florentin. Este o 

premieră pentru filiala Brașov în ceea ce 

privește participarea la astfel de evenimente, 

peste 80 de membri fiind prezenți în sala de 

cursuri a filialei. 

La sediul Filialei Brașov a 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din 

România, o nouă generație de 

experți contabili și contabili 

autorizați a depus jurământul, 

devenind astfel profesioniști 

contabili certificați. 

Evenimentul a avut loc în 

data de 4 februarie 2016,  după 

un stagiu de trei ani. În noiembrie 

2015, stagiul s-a încheiat cu 

examenul de aptitudini, iar cei 

admiși au intrat, prin depunerea jurământului, în breasla profesioniștilor contabili, membri 

C.E.C.CA.R. 

Alături de preşedintele filialei, ec. Nicolae Băjan, directorul executiv, ec. Cornelia Deleanu, 

preşedintele comisiei de disciplină, membrii consiliului și ai comisiei de disciplină de pe lângă 

consiliul filialei şi alţi invitaţi la ceremonie, cei mai noi experţi contabili din Braşov au rostit şi semnat 

jurământul cu mâna pe Biblie, într-o atmosferă plină de încărcătură emoţională şi multă satisfacţie 

profesională. 

Le urăm “Bun venit!” și le adresăm 

tuturor mult succes în noua etapă din 

carieră! 

 

În data de 17 februarie 2016, Filiala 

C.E.C.C.A.R. Brașov a organizat un 

seminar cu tema „Noutăți legislative în 

conformitate cu Noul cod fiscal”. 

Moderatorul acestui seminar a fost domnul 

Ilie Jean, director executiv adjunct ACF în 

cadrul D.G.F.P. Brașov. Din partea filialei 

au participat domnul președinte ec. Nicolae Băjan și doamna director executiv ec. Cornelia Deleanu. 
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Acţiunea  a fost  menită să răspundă unor 

cerinţe referitoare la domeniul fiscal aplicabile 

începând cu anul 2016, precum și la închiderea 

exercițiului financiar 2015. De asemenea, au fost 

prezentate toate modificările legislative în domeniul 

fiscal aplicabile din anul 2016, cu precizări clare 

pentru fiecare domeniu de interes. Pe fiecare temă şi 

speţă prezentată, colegii noştri au formulat întrebări 

şi au cerut lămuriri suplimentare privind aplicarea 

corectă a legislaţiei în domeniul fiscal. Prin caracterul de interactivitate, această întâlnire şi-a atins 

scopul propus, acela de a veni în sprijinul membrilor filialei CECCAR Brașov. 

În data de 19 februarie 2016, în  Aula Universității Transilvania a avut loc  Adunarea generală 

de dare se seamă și alegeri a membrilor Filialei Braşov a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România. Din partea Consiliului Superior al CECCAR a participat doamna 

vicepreședinte Bunea Mariana. 

 

FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
În data de 18 februarie 2016 s-a desfășurat, în sala de conferințe Regal Events Ballroom, 

Adunarea Generală de dare de seamă și alegeri a membrilor filialei CECCAR Brăila cu următoarea 

ordine de zi: 

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015;  Realizarea 

programului de 

activitate pe anul 

2015, pentru 

îndeplinirea 

atribuţiilor 

prevăzute de acte 

normative sau 

hotărâri ale 

organelor 

superioare ale 

Corpului; 

Execuţia 

bugetului de 

venituri şi 

cheltuieli pe anul 2015; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; Raportul 

Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015; 
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2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2016 pentru îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; 

3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 potrivit Normelor stabilite de 

Conferinta Nationala; 

4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare; 

5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite; 

6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor. 

7. Alegeri: alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului filialei; 

alegerea Comisiei de disciplină, alegerea Comisiei de cenzori; 

8. Alegerea preşedintelui Consiliului Filialei C.E.C.C.A.R. Brăila pentru mandatul 2016-2020.  

Urmare alegerilor desfășurate în Adunarea generală a filialei din 18.02.2016: 

- Noul președinte al Consiliului Filialei CECCAR Brăila, mandatul 2016-2020, este domnul 

expert contabil - Stroe Gheorghe; 

- Consiliul Filialei ales în Adunarea Generală este format din: dl Stroe Gheorghe - președinte, 

Burciu Doinița, expert contabil titular, Tanase Ion, expert contabil titular, Balan Mihaela, expert 

contabil titular, dr. ec. Neascu Ionica Iuliana, expert contabil supleant, dr. ec. Bunea Bontas Cristina 

Aurora - contabil autorizat titular. 

 

Întâlnire dezbatere noutăți legislative februarie 2016 

 

La întâlnirea din data de 25.02.2016, organizată la sediul Filialei CECCAR Brăila, 

reprezentantul AJFP Brăila, dna Mariana Lozneanu, a prezentat rezumatul următoarelor acte 

normative: 
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1. ORDIN Nr. 90 din 14 ianuarie 2016 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; 

Se aprobă conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative 

anexate acesteia, prevăzute în anexa nr. 1. 

Se aprobă Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, 

prevăzută în anexa nr. 2. 

2. ORDIN Nr. 52 din 14 ianuarie 2016  privind aprobarea calculatorului pentru determinarea 

deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de 

bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 

Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii 

care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, stabilit potrivit 

prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă 

primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia plăţilor reprezentând 

lichidarea pe luna decembrie 2015. 

3. ORDIN Nr. 82/18 ianuarie 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi 

completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 

4.  ORDIN Nr. 371/20 ianuarie 2016 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 formularul (020) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru 

persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” si  formularul (030) „Declaraţie 

de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric 

personal”. 

   5.  ORDIN Nr. 

123  /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 
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Publice; 

  Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările 

contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 

aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi de cele cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu 

Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori 

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu desfăşoară activităţi economice întocmesc 

situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al 

rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice 

fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, cu 

modificările ulterioare, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice 

pentru acestea. 

Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice, precum şi 

persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică întocmesc situaţii financiare anuale la 

31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut în anexa nr. 

5 la ordin, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru acestea. 

Pentru activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către persoanele juridice fără scop 

patrimonial, reglementările prevăzute la alin. (1) se completează, după caz, cu Reglementările 

contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice sunt următoarele: 

    a) pentru societăţile, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de 

cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 

    b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. 

  6. ORDIN Nr. 101/22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe 

valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană; 

Se aprobă Normele privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane 

fizice, care nu sunt stabiliţi în Uniunea Europeană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexă reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa 

pe valoarea adăugată” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin 

unităţile sale subordonate, ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

7. ORDIN Nr. 522 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor 

formulare de declaraţii informative; 

Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului (392A) „Declaraţie 

informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ....”, (392B) „Declaraţie 

informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul....”, cod 

javascript:OpenDocumentView(231170,%204293564);
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14.13.01.02/ib, formularului (393) „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de 

bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul 

....”, cod 14.13.01.02/v. 

8. ORDIN Nr. 558/ 29 ianuarie 2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care 

înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii; 

În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili, persoane fizice 

şi juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală lista debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi 

cuantumul acestor obligaţii, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale centrale. 

Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este 

sub următoarele plafoane: 

     a) 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 

     b) 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; 

    c) 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care 

înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod 

independent sau exercită profesii libere; 

     d) 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c). 

9. HOTĂRÂRE Nr. 47/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; 

Se modifică  prevederile  de la titlul VIII „Accize şi alte taxe speciale”, la punctul 154, 

alineatele (2) şi (4). 

10. ORDIN Nr. 103/22 ianuarie 2016 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de 

taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. 

(2) şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

Prin prezentele instrucţiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxă pe 

valoarea adăugată cu drept de deducere pentru operaţiunile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), 

art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Codul fiscal. 

Justificarea scutirilor prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din 

Codul fiscal se face de către persoana impozabilă care poate avea calitatea de furnizor/prestator 

sau, după caz, de beneficiar. Scutirea de taxă pe valoarea adăugată se aplică numai în situaţia în 

care locul operaţiunii se consideră a fi în România, conform prevederilor art. 275 şi 278 din Codul 

fiscal.  

11. ORDIN Nr. 587/1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 

utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere 

la sursă; 

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: 

     a) 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, prevăzut 

în anexa nr. 1; 

     b) 710 „Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r, prevăzut în anexa nr. 2. 

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3. 

12. ORDIN Nr. 588/ 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 

(300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”; 
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13. ORDIN Nr. 591/ 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 

(390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”; 

14. ORDIN Nr. 592/ 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 

(301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. 

 
 

FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 
 
Seminar online: ”Impozitul pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 

contextul noului Cod fiscal” 

 

Filiala București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a 

găzduit în data de 10 februarie întâlnirea profesională cu tema ”Impozitul pe profit și impozitul pe 

veniturile microîntreprinderilor în contextul 

noului Cod fiscal”, moderată de lect. univ. dr. 

Florentin Caloian. Acordând o deosebită 

importanță rolului tehnologiei într-o societate 

în continuă schimbare, adaptată la noutățile 

erei digitale, CECCAR a inițiat cu această 

ocazie un nou format al întâlnirilor 

profesionale organizate la nivel teritorial. 

Astfel, pentru ca un segment cât mai mare al 

membrilor Corpului să poată avea acces la 

tematica expusă, dezbaterea a fost 

transmisă online simultan în mai multe filiale: 

Brăila, Brașov, Harghita, Hunedoara, 

Ialomița, membrii acestora prezenți în sălile de curs urmărind cu deosebit interes discuțiile în timp 

real.  

Acesta a fost primul seminar 

de acest fel organizat de organismul 

profesional, la inițiativa conducerii, pe 

viitor fiind avute în vedere cât mai 

multe astfel de întâlniri care, cu 

ajutorul tehnologiei, să permită ca 

informațiile deosebit de utile să 

ajungă la cât mai mulți membri.  

 Având în vedere nevoia 

permanentă a membrilor de a fi 

informați cu privire la notățile 

legislative aplicabile în activitatea 

curentă, dezbaterea a venit în 
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sprijinul acestora, lămurind o serie de aspecte de o deosebită importanță în contextul economic 

actual, în concordanță cu prevederile Codului fiscal în vigoare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie a.c. 

Profesionalismul lect. univ. dr. Florentin Caloian a condus la succesul dezbaterii, membrii 

manifestându-și mulțumirea vizavi de modalitatea desfășurării seminarului și de pachetul informativ 

cuprinzător expus pe parcursul celor aproximativ 3 ore de discuții. 

 În cadrul întâlnirii au fost prezentate atât aspecte cu privire la premisele ce au dus la 

modificarea Codului fiscal, la procesul de rescriere a noului Cod fiscal, cât și modalitatea aplicării 

noilor reglementări. Au fost aduse lămuriri privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor: 

contribuabilii impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, trecerea la impozitul pe profit, cota de 

impozitare, baza de impozitare, termene de declarare a mențiunilor, ieșirea din sistem în cursul 

anului, declararea și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.  

 Ca de fiecare dată, întâlnirea profesională s-a dovedit a fi foarte utilă membrilor, profesioniștii 

contabili prezenți atât în Amfiteatrul ”Prof. univ. dr. Marin Toma” din cadrul filialei București, cât și în 

sălile de curs ale filialelor în care dezbaterea a fost transmisă online arătându-se încântați nu numai 

de tematica dezbătută, ci și de folosirea tehnologiei în transmiterea dezbaterilor în mai multe filiale 

teritoriale simultan, astfel încât un număr cât mai mare de membri ai Corpului să poată beneficia de 

informațiile expuse de lect. univ. dr. Florentin Caloian, președintele filialei București și cadru 

universitar, al cărui profesionalism este apreciat cu fiecare ocazie de participanții la întâlnirile 

profesionale. 

 Îngrijindu-se permanent de informarea membrilor pentru ca aceștia să fie la curent cu 

noutățile legislative în vederea desfășurării corecte a activității profesionale, filiala București a 

CECCAR va continua organizarea unor astfel de întâlniri, cu tematică actuală, de interes. 

 

Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR București 

 

În ziua de joi, 19 februarie 2016, Palatul Național al Copiilor a fost gazda Adunării generale a 

membrilor Filialei București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  

Lucrările Adunării generale reprezintă cel mai important moment din activitatea anuală a 

filialelor, fiind, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR, ”organul de 

conducere și de control al filialei”.  
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Lucrările Adunării generale, conduse de președintele filialei București, lect. univ. dr. Florentin 

Caloian, s-au desfășurat în conformitate cu ordinea de zi, fiind prezentate membrilor: 

1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2015; Realizarea programului 

de activitate pe anul 2015, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau 

hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli la 31 

decembrie 2015;  
2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 2015; 
3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul 2015. 

În continuarea lucrărilor Adunării generale au fost prezentate plenului, spre aprobare, 

programul de activitate pe anul 2016, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, lista experților 

contabili de onoare și a contabililor autorizați de onoare, lista cabinetelor propuse spre a fi supuse 

auditului în anul 2017, fiind desemnați, totodată, reprezentanții la Conferința Națională a CECCAR. 

În cadrul adunării au avut loc alegeri pentru reînnoirea a jumătate din numărul membrilor Consiliului 

filialei și pentru completarea Comisie de disciplină. 

Alături de președintele filialei, lect. 

univ. dr. Florentin Caloian și de directorul 

executiv, ec. Elena Boban, s-au alăturat 

prezidiului cenzorul filialei, Gabriel Ciocîrlan 

și președintele Comisiei de disciplină, Ilie 

Ivorschi. Consiliul Superior al Corpului a fost 

reprezentat la cel mai înalt nivel, prin 

prezența președintelui prof. univ. dr. Robert 

Aurelian Șova. 

Membrii prezenți în sală au apreciat 

activitățile desfășurate de filială pe parcursul 

anului 2015 și au aprobat materialele 

prezentate.  

 

Activități desfăşurate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă  

 

În luna februarie 2016, C.E.C.C.A.R Filiala Bucureşti a venit cu noi programe de dezvoltare a 

cunoştinţelor profesionale prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională 

Continuă,.  

Pe parcursul lunii februarie, în cadrul filialei Bucureşti au fost organizate două cursuri din 

cadrul Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, și anume: “Înțelegerea și 

aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (I.F.R.S.)”, în perioada 08.02.2016 – 

09.02.2016, la care au participat aproximativ 70 de cursanți, și „Audit și certificare – Doctrină și 

deontologie profesională”, ce a avut loc în perioada 29.02.2016 – 01.03.2016, la care au fost 

prezenți aproximativ 80 de cursanți. 

 Toţi profesionişti contabili, indiferent de serviciile profesionale în care acționează, au obligația 

de a-şi dezvolta şi menţine competenţa profesională la un nivel ridicat, de aceea, prin activitățile 

întreprinse în acest sens, C.E.C.C.A.R facilitează accesul tuturor profesioniştilor contabili la 

oportunităţile şi resursele necesare dezvoltării profesionale continue. 
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FILIALA CECCAR COVASNA 

 
Adunarea Generală 

 

Adunarea Generală a Filialei Covasna a 

avut loc în data de 9 februarie 2016, în Sala de 

şedinţe „Berde Aron” din cadrul filialei. Din 

totalul membrilor activi incluși pe listele cu 

drept de vot, în număr de 228 (177 experţi 

contabili şi 51 contabili autorizaţi), au fost 

prezenţi 118 (95 experţi contabili şi 23 contabili 

autorizaţi), ceea ce reprezintă o participare de 

51,75% din totalul membrilor cu drept de vot, 

ca urmare Adunarea Generală a fost statutară 

la prima convocare. 

Din partea Consiliului Superior a 

participat d-na Bunea Mariana. 

 

 

Întâlnire profesională cu tema „Provocările noului Cod fiscal” 

 

În data de 12 februarie a.c., la sediul Extensiei Universitare Sfântu Gheorghe a Universității 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a avut loc întâlnirea profesională cu tema „Provocările noului Cod 

fiscal”, la care au participat peste 100 de profesioniști contabili și întreprinzători din diverse domenii. 

 Întâlnirea a fost organizată de Asociația Economiștilor Maghiari din România – filiala 

Covasna, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie 

(CCI) a Județului Covasna, CECCAR Covasna și Extensia 

Universitară Sfântu Gheorghe. 

 Evenimentul, aflat la a doua ediție, a avut ca principal 

obiectiv facilitarea schimbului de informații între 

profesioniștii din domeniile contabil și fiscal, ținând cont de 

modificările recente aduse Codului fiscal și Codului de 

procedură fiscală, și identificarea modului de aplicare a 

acestor modificări legislative.  

 În cadrul întâlnirii, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, Gheorghe Marinescu, în 

calitate de șef al Serviciului Impozite și Taxe Locale, a prezentat tema ”Impozite și taxe locale”, 

împreună cu Alin Călugăru, din partea firmei Associated Business Advisors. Tanți Anghel, director 

general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, le-a adus la cunoștință celor prezenți 
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aspecte privind noua procedură fiscală, iar 

Attila Racz, CEO Magic Solutions SRL, a 

prezentat tema „Controlling și managementul 

performanței cu dispozitive smartphone: 

kpeye.eu”.  

 Aspecte privind impozitul pe venit au 

fost discutate pe larg împreună cu Antoaneta 

Neagoe Marusec, șef Serviciu Direcția 

Generală de Legislație Cod Fiscal și 

Reglementări Vamale din cadrul MFP. 

 Prov. univ. dr. Radu Bufan, din partea 

Universității de Vest din Timișoara, le-a vorbit 

celor prezenți despre impozitul pe profit, dar și despre ”Ghidul Directivelor europene privind TVA”, în 

timp ce Simona Enescu, din partea societății de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston 

Petersen, a susținut o prezentare cu privire la taxa pe valoare adăugată. 

 Evenimentul a fost precedat de o conferință de presă ce a avut loc în data de 3 februarie a.c., 

la care a participat și directorul executiv al filialei CECCAR Covasna, ec. Paraschiva Tanko, care a 

declarat: ”Mă bucur pentru această inițiativă și cred că va deveni o tradiție în viața specialiștilor și a 

județului Covasna organizarea unor astfel de conferințe și sesiuni pentru lărgirea cunoștințelor și 

formarea nu numai a profesioniștilor contabili, a economiștilor, dar și a întreprinzătorilor. Este 

necesar ca și întreprinzătorii să fie la zi cu toate modificările ce apar în viața economică și fiscală a 

societății pentru a lua decizii corecte în ceea ce privește strategia afacerii”. 

 

Curs cu tema „Prețurile de transfer” 

 

În data de 12 februarie a.c.,  Fundaţia „CECCAR Centrul de Excelență în Business și 

Economie”, punctul de lucru  Covasna, a organizat cursul de pregătire cu tema ”Preţurile de 

transfer”. 

Cursul a avut ca obiectiv principal sprijinirea contribuabililor care desfăşoară tranzacţii cu 

persoane afiliate.  

Pentru a veni în ajutorul societăţilor şi 

profesioniştilor contabili, cursul și-a propus 

familiarizarea participanților cu prevederile Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

art. 58, art. 64, art. 108 alin. (2), art. 283 şi art. 

342 alin. (1), precum şi al Ordinului nr. 442/2016 

din 22 ianuarie 2016. 
Acestea reglementează concret că din 

anul 2016 orice contribuabil care desfăşoară 

tranzacţii cu persoane afiliate va avea obligaţia 
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depunerii dosarului preţurilor de transfer, atunci când va fi atins sau depăşit cuantumul prevăzut de 

lege. 

În calitate de formator al cursului a participat domnul Vigi Radu – coordonator al echipei de 

preţuri de transfer în cadrul societăţii de consultanţă Viobal FindEx.  

Cursul organizat s-a bucurat de aprecierea participanţilor. 

 

Provocările noului Cod fiscal, dezbătute la Covasna împreună cu stagiarii 
 

Pentru a asigura stagiarilor o pregătire profesională care să aibă ca rezultat îmbogățirea 

cunoștințelor astfel încât, prin serviciile oferite, aceștia să poată satisface cerințele pieței în 

domeniile contabil și fiscal,  conducerea filialei Covasna a Corpului Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România a hotărât să organizeze lunar întâlniri de lucru în cadrul cărora să fie 

dezbătute aspecte din domeniile mai sus 

menționate. 

Astfel, în data de 29 februarie a.c. a 

avut loc prima întâlnire dedicată stagiarilor, cu 

tema „Provocările noului Cod fiscal”, în cadrul 

căreia viitorii profesioniști contabili ai județului 

Covasna au fost puși cu curent cu cele mai 

recente modificări legislative și au primit 

lămuriri suplimentare cu privire la modalitatea 

de aplicare a acestora. 

Le-au fost prezentate, de asemenea, 

aspecte importante privind organizarea unui cabinet de specialitate, fiind stabilită și tema întâlnirii ce 

va avea loc în luna martie: „Standardul profesional nr. 23 – Activitatea de cenzor”.  

 

 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 
 
Întâlnire de lucru între conducerea Filialei Dâmboviţa a CECCAR  

și reprezentanţi ai instanţelor de judecată 

 

În data de 24 februarie 2016 a avut loc, la sediul Tribunalului Dâmbovița, o întâlnire de lucru a 

reprezentanților instanțelor de judecată din județ cu reprezentanții Filialei CECCAR Dâmbovița, 

având ca temă importanța expertizei contabile judiciare. 

La întâlnire au participat președintele și vicepreședintele Tribunalului Dâmbovița, președinții 

de Secție, președinții judecătoriilor arondate, directorul executiv al CECCAR Filiala Dâmbovița, 

președintele ales al Consiliului Filialei CECCAR Dâmbovița, auditorul de calitate a serviciilor de 

expertiză contabilă din cadrul Filialei Dâmbovița a CECCAR și reprezentantul Biroului Local de 

Expertize din cadrul Tribunalului Dâmbovița. 
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Întâlnirea a avut ca scop 

îmbunătățirea colaborării și realizării 

misiunilor la standarde înalte de calitate și 

comunicarea continuă dintre cele două 

părți, respectiv experții contabili judiciari și 

beneficiarii acestor rapoarte de expertize 

contabile judiciare.  

Președintele Consiliului Filialei 

Dâmbovița a CECCAR, ales pentru 

mandatul 2016-2020, doamna Gabriela 

Anghel, a adus în discuție calitatea 

deosebită a rapoartelor de expertiză 

contabilă judiciară, discutând totodată 

despre echilibrarea repartiției experților 

judiciari în efectuarea de lucrări pentru beneficiari, despre comunicarea cu experţii contabili judiciari,  

prevederi legale, auditarea rapoartelor de expertiză contabilă din punct de vedere al calității, 

competența și obligativitatea experților contabili judiciari, respectarea normelor de conduită etică și 

deontologică, onorarii, selecție zonală etc. De asemenea, doamna Gabriela Anghel a mulțumit 

conducerii Tribunalului Dâmbovița pentru invitația adresată Filialei Dâmbovița a CECCAR de a 

participa la această întâlnire și a menționat că apreciază colaborarea continuă pe care filiala o are în 

prezent cu Tribunalul Dâmbovița. 

Reprezentanții instanțelor de judecată din județ și conducerea Tribunalului Dâmbovița au 

manifestat pe tot parcursul întâlnirii un interes deosebit, deschidere în colaborare și comunicare și 

soluții în rezolvarea problemelor. 

Discuțiile purtate s-au desfășurat într-o atmosferă deschisă și au avut un grad înalt de 

professionalism și interactivitate. 

În urma dezbaterilor, reprezentanții instanțelor de judecată din județul Dâmbovița și 

reprezentanții Filialei Dâmbovița a CECCAR au apreciat întâlnirea ca fiind utilă prin discutarea 

dificultăților întâmpinate în desfășurarea expertizelor contabile judiciare, precum și a soluțiilor în 

vederea rezolvării disfuncţionalităţilor existente, scopul final fiind acela de a crește calitatea și de a 

scurta termenele actului de justiție. 

Întâlnirea s-a finalizat cu ideea 

perfecționării comunicării la nivel instituțional 

între toți factorii implicați, aceasta fiind calea 

optimă de rezolvare a problemelor practice în 

expertiză în general și s-au mentionat pașii 

de urmat până la viitoarea întâlnire. 

Rezultatele întâlnirii au fost 

comunicate experţilor contabili judiciari 

membri ai filialei Dâmboviţa în cadrul unei 

mese rotunde organizate la sediul filialei la 

începutul lunii martie şi prin intermediul 

poştei electronice. 
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Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri 

 

Vineri, 26 februarie a.c., a avut loc 

Adunarea Generală a membrilor filialei 

Dâmboviţa a CECCAR.  

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi 

reuniţi în cel mai înalt for decizional la nivel 

teritorial au dezbătut şi aprobat raportul 

Consiliului filialei privind activitatea 

desfăşurată în anul trecut, realizarea 

programului de activitate pe anul trecut pentru 

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte 

normative sau hotărâri ale organelor 

superioare ale Corpului,  execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul trecut, raportul 

cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie 

a anului trecut, raportul Comisiei de disciplină 

privind activitatea desfăşurată în anul trecut. 

Totodată, în cadrul Adunării Generale 

membrii filialei au aprobat  programul de activitate 

pe anul în curs, bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

anul în curs, au desemnat reprezentanţii la 

lucrările Conferinţei Naţionale a CECCAR şi au 

aprobat  lista cabinetelor propuse pentru a fi 

supuse auditului în anul următor. 

Adunarea Generală din acest an a votat şi noua componenţă a Consiliului filialei şi a Comisiei 

de disciplină.  

Preşedintele Consiliului filialei este 

doamna expert contabil Anghel 

Gabriela, care o înlocuieşte pe 

doamna expert contabil Ioana 

Preda aflată la finalul a două 

mandate succesive.    

În calitate de preşedinte al 

Comisiei de disciplină a fost aleasă 

doamna expert contabil Corlăteanu 

Cristina.    

Din partea Consiliului 

Superior al CECCAR a fost prezent 

domnul Alexandru Bunea, 

vicepreşedinte al Biroului 
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Permanent al CECCAR.     

La finalul Adunării Generale, directorul 

executiv al filialei, doamna Doina Leuştean a 

înmânat membrilor Consiliului filialei aflaţi la 

finalul mandatelor de 4 ani diplome pentru 

activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului 

filialei.    

Vicepreşedintele CECCAR, domnul 

Alexandru Bunea, a primit din partea 

Fundaţiei „Măreţie şi Talent” un  trofeu 

închinat memoriei regretatului preşedinte, 

prof. univ. dr. Marin Toma, data de 26 

februarie marcând ziua de naştere a celui 

recunoscut ca fiind mentorul profesiei contabile din România.  

„Preşedintele prof. univ. dr Marin Toma a rămas în conştiinţa noastră, a celor care l-am cunoscut, 

ca Domnul Preşedinte. Chiar dacă acum ne 

veghează din alt univers, prezenţa sa este 

vie prin tot ceea ce ne-a lăsat moştenire: o 

profesie unită şi stabilă prin înaltele sale 

repere morale, un model organizatoric 

performant, un organism profesional puternic 

prin sistemul de valori pe care îl promovează, 

armonia, echilibrul şi frumuseţea 

interacţiunilor umane” a menţionat directorul  

executiv al filialei.   

Experţii contabili şi contabilii autorizaţi 

au ţinut un moment de reculegere în memoria 

membrilor filialei plecaţi la cele veşnice în 

anul 2015.    

 

Acţiune de îndrumare a stagiarilor din anul I şi al II-lea  

 

Pe data de 10 februarie 2016, sala de 

cursuri „Theodor Ştefănescu” din incinta 

Filialei CECCAR Dâmboviţa a găzduit 

întâlnirea de lucru dintre conducerea filialei şi 

stagiarii experţi contabili din anul al I şi al II-lea.    

Din partea conducerii filialei Dâmboviţa 

a participat doamna preşedinte Ioana Preda, 

aflată la finalul a două mandate consecutive, 

doamna Gabriela Anghel, preşedinte ales 

pentru mandatul  2016-2020, şi doamna 

director executiv Doina Leuştean. 
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Conducerea filialei a urat bun venit stagiarilor din anul I şi a prezentat acestora modul concret 

în care se desfăşoară activitatea unui stagiar CECCAR. Astfel, viitorii profesioniști contabili au fost 

informaţi cu privire la calendarul activităţii de stagiu pentru anul 2016, pregătirea tehnică şi 

deontologică, lectorii formatori, lucrările profesionale, sesiunile de evaluare semestrială. Totodată, 

conducerea filialei  a recomandat stagiarilor să participe la toate acţiunile organizate lunar de către 

filială. 

Cu această ocazie, stagiarii au primit, spre rezolvare, exerciţiile şi studiile de caz aferente 

primului semestru de stagiu. 

 

FILIALA CECCAR DOLJ 

 
Filiala CECCAR Dolj a 

participat, în perioada 24-28 februarie 

a.c., la Târgul de carte „Gaudeamus”, 

ediţia a XV-a, ce s-a desfăşurat la 

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 

Craiova. Au fost mediatizate în rândul 

vizitatorilor atât lucrările profesionale 

editate de CECCAR, cât şi examenul de 

admitere la profesie ce va avea loc în 

luna octombrie a.c., fiind adus la 

cunoștință vizitatorilor și protocolul 

încheiat cu Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor Craiova privind 

facilitatea acordată absolvenţilor 

cursurilor de master de a nu mai susţine 

examenul de admitere, precum şi organizarea 

de către filială a unui curs de pregătire a 

examenului de admitere.  

Filiala a organizat vineri, 26 februarie, în 

foaierul Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din 

Craiova, un eveniment de lansare a cărţii 

publicate de Editura CECCAR, „Ghid pentru 

pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini 

pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de 

contabil autorizat”, ediţia a III-a, revizuită, 2015.  

Lucrarea a fost prezentată de conf. univ. 

dr. Bălună Radu, cadru didactic al Facultăţii de 
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Economie şi Administrarea Afacerilor Craiova şi 

membru în Consiliul filialei CECCAR Dolj, în 

prezenţa a circa 20 persoane, membri şi stagiari 

ai filialei, precum şi studenţi şi masteranzi ai 

Facultăţii de Economie şi Administrarea 

Afacerilor Craiova. 

Standul filialei a fost vizitat de cadre 

didactice universitare, studenţi, membri ai 

Corpului. 

 

 

 

 
 

Filiala CECCAR Dolj a organizat, în data de 11 februarie, un seminar pe teme profesionale, în 

colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Dolj.  

Cu ocazia acestei acţiuni, domnul Ghencea Viorel, specialist în cadrul serviciului asistenţă 

contribuabili din cadrul organului fiscal, a prezentat notăţile legislative cu caracter fiscal din Codul 

fiscal şi Codul de procedură fiscală, precum şi din domeniul financiar-contabil şi a răspuns la 

întrebările adresate de participanţi.  

  Seminarul s-a desfăşurat în 

mod interactiv, având atât rol de 

informare, cât şi de soluţionare a 

diferitelor aspecte tehnice şi 

legislative care necesită unele 

clarificări pe care participanţii au 

fost invitaţi să le expună. 

 La seminar au fost prezente 

circa 100 persoane: experţi 

contabili, stagiari, profesionişti 

contabili şi administatori din cadrul 

societăţilor comerciale.  

În baza protocolului de 

colaborare existent între CECCAR 
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şi Camera de Comerţ şi Industrie 

Dolj, au fost invitaţi să participe la 

acţiunea organizată de filială şi 

membrii acestei organizaţii. 

Directorul executiv al Filialei 

CECCAR Dolj, Lascu Florin, a 

mulţumit şi a evidenţiat şi cu 

această ocazie colaborarea 

fructuoasă cu Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice 

Dolj, care s-a concretizat prin: 

 încheierea unui acord 

referitor la depunerea 

situaţiilor financiare de la 31.12.2014; 

 aplicarea de sancţiuni societăţilor comerciale care nu au respectat prevederile legale cu 

privire la organizarea contabilităţii; 

 refacerea situaţiilor financiare anuale, la cererea Filialei CECCAR Dolj, în cazul entităţilor 

care nu au organizat compartiment financiar-contabil propriu (administratorii au semnat 

situaţiile financiare anuale şi în calitate de persoană care le-a întocmit).  

    Seminarul a fost apreciat de către participanţi, care au participat activ la desfăşurarea acestuia. 

     Considerăm că şi acest seminar a constituit un prilej de îmbogăţire a cunoştinţelor 

profesionale a stagiarilor şi membrilor filialei. 

 

FILIALA CECCAR GIURGIU 

 
În data de 23 februarie a.c. Filiala CECCAR Giurgiu a organizat întâlnirea lunară cu membrii, 

în cadrul căreia a fost prezentată legislaţia apărută, dar şi alte probleme ridicate de cei prezenţi. Din 

legislaţia apărută, amintim: 

 Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 

nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin 

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

60/32/2006 ( MO 46/20 ianuarie 2016). 

 Ordonanţa Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 

indirect o participaţie majoritară. (MO 68/29 ianuarie 2016) se aduc completări şi modificări la 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 referitoare la aprobarea bugetelor de venituri şi 
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cheltuieli şi transmiterea de analize, situaţii, indicatori economico – financiari către Ministerul 

Finanţelor Publice. 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru 

determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la 

funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art.77 alin. (2) şi ale art. 66 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO nr. 52 din 25 ianuarie 2016) prin venituri din salarii 

realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii 

începând cu data de 01 ianuarie 2016, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna 

decembrie 2015. 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 

decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul 

contabilităţii publice (MO nr. 57 din 26 ianuarie 2016) situaţiile financiare anuale se compun din: 

bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura 

activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care 

includ politici contabile şi note explicative. 

 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 371/2016 privind 

modificarea ordinului preşedintelui ANAF nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de 

înregistrare fiscală a contribuabililor şi 

a tipurilor de obligaţii fiscale care 

formează vectorul fiscal (MO nr. 56 din 

26 ianuarie 2016 se modifică (020) 

Declaraţie de înregistrare 

fiscală/Declarație de menţiuni pentru 

persoane fizice române şi străine care 

deţin cod numeric personal şi 

formularul (030) Declaratie de 

înregistrare fiscală/Declaratie de 

mentiuni pentru persoane fizice care 

nu deţin cod numeric personal. 

 

În data de 26 februarie a 

avut loc Adunarea Generală a 

Filialei CECCAR Giurgiu, în 

sala mare a Centrului Cultural 

Local ION VINEA din Giurgiu. 

Din partea Consiliului Superior 

a participat d-na Dunlop 

Rodica.  
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FILIALA CECCAR GORJ 

 
Jurământul noilor profesionişti contabili – emoţii, împliniri, perspective 

 

În data de 02 februarie 2016, la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Gorj, în sala de curs „Prof. univ. dr. 

Marin Toma”, a avut loc ceremonia depunerii jurământului profesional faţă de Corp de către noii 

membri ai Filialei CECCAR Gorj, 

absolvenţii examenului de aptitudini - 

sesiunea noiembrie 2015. 

Manifestarea a constituit pentru 

participanţi un moment de încărcătură 

şi satisfacţie greu de ascuns. 

Surâzători, noii experţi contabili 

au rostit şi semnat jurământul, în 

prezenţa unei comisii formate din 

preşedintele Consiliului filialei, 

doamna Somnea Mariana, directorul 

executiv, d-na Bondoc Anuţa, membrii 

Consiliului filialei, auditorul de calitate 

al filialei, doamna Cîmpeanu Elena, şi 

reprezentantul A.J.F.P. Gorj, doamna Vlaicu Popa 

Teodora, fiecare adresând absolvenţilor felicitări 

pentru rezultatele obţinute şi urându-le succes în 

activitatea pe care o vor desfăşura. 

 Acest jurământ este unul din cele mai 

frumoase momente ale carierei de profesionist 

contabil. Cu emoţie, în prezenţa viitorilor colegi, ale 

conducerii şi consiliului filialei, viitorii profesionişti au 

jurat să respecte legile ţării, reglementările Corpului 

şi Codul etic naţional. Jurământul rostit garantează 

confidenţialitatea informaţiilor primite şi calitatea 

serviciilor prestate beneficiarilor. 

Doamna preşedinte a punctat rolul 

profesionistului contabil în contextul economiei în 

general, şi în cel actual cu precădere, acela de 

sprijin pentru întreprinzători. Domnia sa a trecut în 

revistă principiile profesionale care trebuie să 

ghideze activitatea experţilor contabili. „Vă doresc să 

vi se împlinească toate idealurile propuse în anii de 

stagiatură. Sunteți de astăzi experţi contabili cu 
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drepturi depline - membri ai Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România”. Doamna director 

Bondoc Anuţa le-a urat absolvenţilor să aibă un parcurs 

profesional plin de satisfacţii şi le-a prezentat, pe scurt, 

normele privind unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei, 

încurajând formele superioare de exercitare a acesteia și 

participarea în continuare la cursurile organizate în cadrul 

Programului naţional de dezvoltare profesională.  

Reprezentantul A.J.F.P. Gorj, doamna Vlaicu Popa 

Teodora, a transmis felicitări tinerilor experți contabili, 

exprimându-și convingerea că noua generaţie va consolida 

bune relaţii de colaborare cu instituţiile locale ale statului și 

în mod special cu instituția pe care o reprezintă. 

Doamna auditor Cîmpeanu Elena a punctat succint 

importanţa respectării normelor profesionale şi a principiilor 

etice pentru desfăşurarea misiunii în conformitate cu 

standardele profesionale şi cerinţele legale. Domnia sa a 

adus în discuţie şi Codul etic naţional al profesioniştilor 

contabili şi le-a comunicat acestora să îl respecte în îndeplinirea serviciilor profesionale realizate şi 

să considere cerinţele etice ca principii de bază pe care trebuie să le urmeze în îndeplinirea 

atributiilor. „Cred că este important să vă împărtășim gândurile noastre la intrare în această profesie 

frumoasă, o profesie nobilă, o profesie grea, care presupune multă responsabilitate, o profesie care 

presupune conștiință profesională. Hegel spunea că ‹‹evoluția istorică înseamnă evoluția conștiinței 

personale››. Să-l credem că era genial şi să aplicăm si noi în profesia noastră”, a declarant doamna 

Cîmpeanu Elena. 

De asemenea, domnia sa le-a precizat noilor profesioniști contabili că trebuie să păstreze 

secretul profesional şi să aducă la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce le revin în calitate de 

experţi contabili.  

Ceremonia s-a încheiat cu felicitarea noilor experţi contabili şi cu urarea de bun-venit în 

marea familie a profesioniştilor contabili gorjeni.  

Depunerea jurământului a avut loc în cadru festiv şi a fost un moment de plăcute rememorări 

pentru membrii CECCAR cu experienţă, dar şi de reafirmare a valorilor profesiei contabile: calitate, 

educaţie şi etică. 

 

Activităţi organe alese 

 

În cadrul sedinţei de Consiliu a filialei care s-a desfăşurat în luna februarie au fost analizate și 

aprobate materialele Adunării Generale a membrilor, a fost prezentat raportul privind activitatea 

desfaşurată de Consiliu în anul 2015, programul de activitate al Consiliului pe anul 2016 cu 

evidenţierea acţiunilor prioritare, lista cabinetelor propuse a fi auditate în anul 2017, s-au analizat 

situaţia nominală a membrilor cu debite din cotizaţii, lista membrilor persoane fizice şi/sau juridice 

care solicită radierea/suspendarea din Tabloul Corpului începând cu anul 2016. 
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În data de 4 februarie 2016, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu a avut loc 

Adunarea Generală a membrilor filialei Gorj, în cadrul căreia au fost prezentate activităţile filialei, 

realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli din anul 2015, raportul Comisiei de disciplină și al 

comisiei de cenzori pentru anul 2015, programul de activităţi şi proiectul de buget venituri şi 

cheltuieli pentru anul 2016, împreună cu lista cabinetelor ce urmează a fi auditate în anul 2017. 

 

Întâlniri cu membrii şi stagiarii 

 

Filiala Gorj a organizat, în luna februarie 2016, cursul de pregătire profesională cu tema 

„Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene”, susţinut de conf. univ. dr. 

Dumitru Corina Graziella. Cunoştinţele dobândite în cadrul acestui curs au fost legate atât de 

accesarea fondurilor europene, cât şi de modul de întocmire a proiectelor în vederea accesării 

fondurilor europene şi de modul de înregistrare contabilă a acestora. Cursul a debutat cu 

prezentarea legislaţiei internaţionale şi naţionale la nivelul Uniunii Europene, continuând cu aspecte 

privind organizarea şi ţinerea contabilităţii fondurilor şi cu aspecte fiscale privind proiectele finanţate 

din fondurile nerambursabile. 

  

FILIALA CECCAR HARGHITA 

 
În data de 5 februarie a.c., Fundaţia 

„CECCAR - Centrul de excelenţã în business şi 

economie” Harghita a organizat un curs de 

fiscalitate, la care au luat parte 95 de membri, 

având ca lector pe domnul Florentin Caloian. 

În data de 10 februarie  2016 în sala de 

cursuri a filialei CECCAR Harghita s-a organizat 

ceremonia depunerii jurământului profesiei de către 

cei 27 de absolvenţi ai examenului de aptitudini din 

judeţul Harghita, sesiunea noiembrie 2015. În 

discu

rsuril

e rostite cu această ocazie s-a subliniat importanţa 

profesioniştilor contabili, rolul acestora în dezvoltarea 

economiei, în apărarea interesului public, precum şi 

rolul social al acestora, rolul organismului profesional 

CECCAR pentru sprijinirea membrilor în ceea ce 

priveşte educaţia, etica şi controlul de calitate. În 

prezența preşedintelui filialei, ec. Gencsi Mihaly, 

directorului executiv, ec. Popa Aved Marta Csilla, d-
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nei Banga Kuna Kinga, membru titular Comisia de disciplină, d-nei Tompos Margit, membru titular 

Consiliul filialei,  reprezentanţilor presei locale, însoţitorilor noilor profesionişti contabili şi altor invitaţi 

la ceremonie, cu emoţie şi încântare s-a rostit jurământul. 

   În data de 10 februarie 2016 a 

avut loc Adunarea Generală a 

membrilor Filialei Harghita a 

CECCAR. Din partea Consiliului 

Superior al CECCAR a participat 

doamnna vicepreşedinte Bunea 

Mariana. În cadrul lucrărilor Adunării 

Generale au fost prezenţi 139 de 

membri. Domnul Gencsi Mihaly, 

preşedintele filialei, a 

prezentat raportul Consiliului filialei 

privind activitatea desfăşurată în anul 

2015; realizarea programului de 

activitate pe anul 2015, pentru 

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în acte normative, sau hotărâri ale organelor superioare ale 

Corpului; execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015. Cenzorul filialei, d-na Peter Maria, 

a prezentat raportul cenzorului privind gestiunea filialei Harghita la 31 decembrie 2015. Raportul de 

activitate a Comisiei de disciplină pe anul 2015 a fost prezentat de d-na Banga Kuna Kinga, membru 

titular al Comisiei de disciplină. A fost prezentat preşedintele ales potrivit prevederilor Măsurilor 

nr.56/2009. În cadrul adunării au avut loc, de asemenea, alegerile pentru reînnoirea a jumătate din 

numărul membrilor Consiliului filialei şi pentru completarea Comisiei de disciplină. 

D-na vicepreşedinte Bunea Mariana felicitat directorul executiv şi preşedintele filialei pentru 

organizarea Adunării generale şi pentru activitatea depusă, precizând că în anul 2015 Consiliul 

Superior a aprobat facilități 

pentru membri privind taxa de 

curs, care a fost introdusă în 

cotizaţia fixă, şi reducerea 

cotizaţiei variabile pentru membrii 

care plătesc la termen.  

      D-na vicepreşedinte 

Bunea Mariana evidențiat faptul 

că organismul profesional 

CECCAR este ca o mare familie, 

felicitând totodată tinerii membri 

care au depus jurământul. 
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FILIALA CECCAR HUNEDOARA 
 

La data de 3 februarie 2016, în Sala de conferinţe a Camerei de Comerț și Industrie 

Hunedoara din Deva, CECCAR Filiala Hunedoara, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie 

Hunedoara au organizat seminarul cu tema: „Modificări fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2016”.  

Prezentările au fost sunt susţinute de către doamna Maria Mornea, preşedinte Filiala 

Hunedoara CECCAR, fiind dezbătute  următoarele aspecte: 

 Aplicarea noului Cod fiscal şi a Codului de procedură fiscală; 

 Aspecte financiar-contabile privind închiderea anului financiar 2015; 

 Modificări legislative privind taxa pe valoarea adăugată. 

   

 Au fost prezenți în cadrul seminarului peste 70 de reprezentanți ai agenților economici din 

județ și membri ai filialei CECCAR. 

 Seminarul a fost reluat în data de 4 februarie, în sala de conferințe a Primăriei Petroșani, fiind 

prezenți 40 de reprezentanți ai agenților economici și membri CECCAR din Valea Jiului. 
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FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
 

Pentru a veni în sprijinul 

membrilor, conducerea Filialei 

CECCAR Ialomița a organizat, în 

perioada 10-11 februarie 2016, 

seminare profesionale în orașele 

Fetești, Urziceni și Slobozia.  

În cadrul seminarelor au 

fost prezentate principalele 

modificări legislative cu impact 

asupra închiderii anului financiar 

2015, urmărindu-se actualizarea 

informațiilor cu privire la 

întocmirea situațiilor financiare, 

modificările suferite de Ordinul 

1802/2014, cu impact asupra 

situațiilor financiare anuale, 

precum și o sinteză a noianului 

de modificări ale legislației 

fiscale. 

Pe agenda întâlnirilor s-au 

aflat și Legea 656/2002 și 

obligațiile pe care profesioniștii 

contabili le au în acest domeniu. 

Seminarele au fost interactive și 

au urmărit clarificarea diverselor 

spețe cu care colegii noștri se întâlnesc în practică. 

Membrii Filialei CECCAR 

Ialomița au participat miercuri, 10 

februarie, la primul 

seminar difuzat on-line. 

Seminarul, organizat de filiala 

București și susținut de dl. 

Florentin Caloian, s-a bucurat de 

un real succes în rândul colegilor 

noștri, care așteaptă cu interes 

următoarele acțiuni de acest gen. 

În data de 27 februarie, în 

sala Casei de Cultură a 
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Municipiului Slobozia s-au 

desfășurat lucrările Adunării 

Generale de dare de seamă și 

alegeri din acest an, membrii 

filialei Ialomița participând cu 

interes la cea mai importantă 

acțiune din fiecare an. Lucrările  

adunării s-au desfășurat într-un 

cadrul colegial și profesionist, 

fiind aleasă o nouă 

componență a Consiliului 

filialei, precum și a Comisiei de 

cenzori. Noilor aleși le urăm 

succes în misiunea asumată! 

 

În data de 29 februarie 

2016, în sala de consiliu a 

filialei Ialomița  s-a 

desfășurat prima întâlnire de 

lucru din acest an  cu 

principalii beneficiari ai 

lucrărilor de expertiză 

contabilă. Au răspuns 

invitației filialei dl. Cristian 

Lefter – Comisar șef adjunct 

al Inspectoratului Poliției 

Județene  Ialomița și dl. 

Toma Ion – președintele 

Tribunalului Ialomița. 

Întâlnirea a constituit un bun 

prilej de comunicare a 

modificărilor intervenite în 

listele experților contabili pe 

specializări, membri ai GEJ 

Ialomița, precum și de 

analizare a comportamentului deontologic al membrilor în relațiile cu beneficiarii de lucrări de 

expertiză contabilă judiciară.  

Aceasta a fost și prima întâlnire a conducerilor celor două importante instituții publice 

județene cu noua componentă a Consiliului filialei Ialomița  
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FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 

  Având în vedere rolul CECCAR de sprijinire a membrilor în rezolvarea dificultăților 

întâmpinate în interpretarea sau aplicarea 

noutăților legislative, în data de  01.02.2016 

a fost organizat, la sediul filialei, un seminar 

gratuit privind impozitele și taxele locale, la 

care a participat directorul Direcției de Taxe 

și Impozite din Drobeta Turnu Severin, 

doamna Marilena Mateescu, precum și 

experți contabili și contabili autorizați, membri 

ai Filialei CECCAR Mehedinți. Seminarul a 

avut drept scop lămurirea unor abordări 

diferite de interpretare privind impunerea 

clădirilor în anul 2016, ca urmare a adoptării 

noului Cod fiscal prin Legea 227/2015. 

 

  În data de 09.02.2016 a avut loc 

Adunarea Generală de dare de seamă 

și alegeri a membrilor filialei Mehedinți, 

acțiune la care, din partea Consiliului 

Superior, a fost prezent domnul prof. 

univ. dr. Dorin Cosma. Evenimentul a 

fost un prilej de bilanț pentru anul 

încheiat și de proiecte și planuri pentru 

anul în curs. Participarea numeroasă a 

membrilor dovedește interesul 

profesioniștilor contabili din județul 

Mehedinți pentru activitatea care se 

desfășoară în cadrul organismului 

profesional din care fac parte. În perioada 

analizată, Consiliul Filialei CECCAR Mehedinți 

a avut drept țintă coordonatele fundamentale 

care caracterizează sarcinile unui organism 

profesional ca instituție autonomă de interes 

public. 
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  Pe parcursul lunii februarie, pentru a veni în sprijinul membrilor, filiala a transmis acestora, 

prin e-mail, informarea „Noutăți legislative”, care a cuprins un număr de 28 acte normative, 

publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2016-08.02.2016, de interes pentru aceștia. Cele mai 

importante modificări legislative se referă la: 

 stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA; 

 aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088); 

 aprobarea noului model al formularului (394); 

 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

 aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată; 

 aprobarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii 

fiscale restante; 

 aprobarea noilor modele ale formularelor (300) și (301); 

 aprobarea noului model al formularului (390). 

 

Filiala Mehedinți a Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din 

România a organizat, în data de 26 

februarie 2016, în sala de curs „Virgil 

Cărbunescu” a filialei, ceremonia de 

depunere a jurământului de către experții 

contabili și contabilii autorizați absolvenți ai 

examenului de aptitudini, sesiunea 

noiembrie 2015. Au fost alături de „bobocii” 

profesiei contabile președintele filialei, 

domnul Iulian Cristian Bosoancă, doamna 

director executiv, Monica Moț, membrii 

Consiliului filialei și ai Comisiei de disciplină 

de pe lângă Consiliul filialei Mehedinți. 
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Momentul fost încărcat de emoție atât pentru noii profesioniști contabili, cât și pentru reprezentanții 

filialei prezenți la eveniment. 

În data de 29 februarie 2016, în 

sala de curs „Virgil Cărbunescu” a 

Filialei CECCAR Mehedinți a fost 

organizată o masă rotundă privind 

modificările legislative apărute în ultima 

perioadă în domeniul contabil și fiscal, 

acțiune la care au participat 

președintele filialei, domnul Iulian 

Cristian Bosoancă, directorul executiv 

al filialei, doamna Monica Moț, 

reprezentanții Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Mehedinți, din cadrul 

serviciului de metodologie, precum și 

experți contabili și contabili autorizați, 

membri ai Filialei CECCAR Mehedinți. 

Dintre cele mai importante acte normative supuse discuției amintim: 

a) OMF nr. 52/2016, pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii 

care realizează venituri din salarii la funcţia de bază; 

b) OMF nr. 123/2016, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale; 

c) OMF nr. 101/2016, pentru aprobarea Normelor privind restituirea TVA cumpărătorilor, 

persoane fizice, care nu sunt stabiliţi în U.E.; 

d) OMF nr.442/2016, privind dosarul preţurilor de transfer şi procedura de ajustare/estimare a 

preţurilor de transfer; 

e) OPANAF nr. 558/2016, privind 

Procedura de publicare a listelor debitorilor 

care înregistrează obligaţii fiscale restante; 

f) OMF nr.102/2016, pentru 

aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a 

măsurilor de simplificare în domeniul TVA 

privind operaţiunile pluripartite din U.E.; 

g) OMF nr. 103/2016, privind 

aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a 

scutirii de TVA pentru operaţiunile prevăzute 

la art. 294 şi art. 296 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal. 

Membrii prezenți la întâlnire au 

apreciat informațiile primite și faptul că filiala 

vine în întâmpinarea lor cu astfel de acțiuni. 
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FILIALA MUREȘ 

 
La data de 9 februarie 2016, 

filiala Mureș a organizat  

Adunarea generală, în Sala mare a 

Palatului Culturii din Tg. Mureș. În 

cadrul ședinței a avut loc și 

ceremonia depunerii Jurământului în 

cadru solemn de către noii membri 

înscriși în Tabloul Corpului, în urma 

promovării examenului de aptitudini. 

În data de 18.02.2016 a avut 

loc, la sediul filialei, un workshop la 

care au participat 63 de experţi 

contabili judiciari și 4 experți contabili -  membri noi înscrişi în GEJ.  Tema workshop-ului a fost 

definitivarea Listei experţilor contabili pe specializări pentru anul 2016, având loc discuţii pe tema 

modului de abordare a obiectivelor stabilite de instanţă şi respectarea modului de întocmire a 

Raportului de expertiză contabilă, inclusiv a obligaţiei de înregistrare la auditorul de calitate. 

Moderatori ai întâlnirii au fost  

preşedintele filialei şi auditorul de 

calitate. 

În data de 20 februarie 

filiala a organizat un curs de 

fiscalitate, susținut de dna Berce 

Magdalena din Oradea. În cadrul 

cursului s-au prezentat 

modificările intervenite în 

legislația financiarâ-contabilă 

începând cu data de 1 ianuarie 

a.c. La acest curs au participat 

196 de membri.  

În perioada 26-27 

februarie, filiala a organizat cursul „Politici contabile”. Lector invitat a fost prof.univ.dr. Neag 

Ramona. La acest curs au participat 72 de membri. 

De asemenea, filiala a organizat în perioada de 26-27 februarie cursul „Doctrină și 

deontologie profesională”, la care au luat parte 43 de membri.  
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FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 
  În data de 1 februarie a.c., directorul 

executiv al filialei a avut o întâlnire cu conducerea 

Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova pentru 

stabilirea acţiunilor din perioada imediat următoare. 

Cu acest prilej s-a stabilit organizarea în luna 

martie a celei de-a doua ediţii a simpozionului 

„Femeia – factor activ în antreprenoriatul 

prahovean”. 

  În data de 10 februarie, directorul executiv a 

avut o întâlnire cu dna Simona Dolniceanu, 

directorul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, 

pentru a stabili modalitatea de aplicare a 

modificărilor Codului fiscal referitoare la impozitul pe clădiri, respectiv ce documente trebuie să 

prezinte membrii.  

  În data de 11 februarie a avut loc o întâlnire comună la Registrul Comerţului între  directorul 

executiv al Filialei CECCAR Prahova, directorul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, directorul 

Registrului Comerţului Prahova, pentru a stabili documentele care sunt necesare contribuabililor de 

la cele două instituţii în vederea stabilirii impozitului pe clădiri. Astfel, în ziua de 17 februarie a avut 

loc o întâlnire stabilită de directorul filialei, împreună cu directorul Serviciului Public Finanţe Locale 

Ploieşti, la care au luat parte 64 membri, ocazie cu care s-au dezbătut normele de aplicare a 

Codului fiscal cu privire la impozitele şi taxele locale şi cele convenite anterior privind procedura de 

declarare a clădirilor (rezidenţiale sau nerezidenţiale). 

  La data de 15 februarie a.c. a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de către 

absolvenţii examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2015. La ceremonie au participat 

preşedintele consiliului filialei, directorul executiv, preşedintele comisiei de disciplină, prodecanul 

Facultăţii de ştiinţe economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti, dna Daniela Iov, şi 43 

membri.  
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După depunerea jurământului şi alocuţiunile invitaţilor, membrii au semnat jurământul şi au primit 

carnetele de membru, autorizaţiile de funcţionare, parafele şi o serie de publicaţii gratuite. 

Doamnelor le-au fost oferite flori. 

  În data de 18 februarie, la Camera de Comerţ şi Industrie Prahova s-a stabilit în detaliu 

conferinţa programată pentru data de 16 martie: „Femeia – factor activ în economia prahoveană”. 

 

  Cursuri organizate: 

- „Standarde profesionale” cu o durată de 20 ore organizat în perioada 08-11.02, la care au 

participat 32 membri. Lector al cursului a fost dna Pantazi Florentina. 

- „Audit financiar” cu o durată de 30 ore, organizat în perioada 15-18.02, la care au 

participat 74 membri. Lector al cursului a fost dl Florentin Caloian. 

- „Fiscalitate” cu o durată de 10 ore, organizat în zilele de 18-19.02, la care au participat 74 

membri. Lector al cursului a fost dl Florentin Caloian. 

- „Audit financiar” cu o durată de 30 ore, început pe 29.02, la care s-au înscris 67 membri. 

Lector al cursului a fost dl Florin Dobre. 

 
 

FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 3 februarie a.c. a avut loc, la sediul filialei, întâlnirea lunară cu membrii Corpului, 

experți contabili și contabili autorizați, unde s-au discutat probleme legate de noile modificări 

aplicabile de la 1 ianuarie 2016, cum ar fi: Codul fiscal, Codul de procedură fiscală și normele de 

aplicare a acestora, precum și OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea 

și depunerea situațiilor financiare anuale. 

În data de 18 februarie 2016, 

în sala mare a Casei Municipale de 

Cultură din Municipiul Zalău s-a 

desfășurat Adunarea Generală 

Filialei Sălaj a CECCAR la care au 

paticipat peste 200 de membri. Din 

partea Consiliului Superior a 

participat dl. Bunea Alexandru – 

vicepreședinte CECCAR, iar din 

partea Administrației Financiare Sălaj 

a participat d-na Director adjunct 

Csuros Mia. Pe ordinea de zi, alături 

de alte puncte, s-a aflat validarea 

noului președinte al filialei în 

persoana d-nei ec. Guia Sanda Eva. 
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În zilele de 10, respectiv 23 februarie au avut loc, la Administrația Finanțelor Publice Sălaj, 

întâlniri de lucru pe tema Declarației 101 și a impozitelor și taxelor locale, la care au participat 

președintele filialei, dl. Tamba Alexandru (10 februarie) și d-na președinte ec. Guia Sanda Eva (23 

februarie 2016), iar din partea Administrației Finanțelor Publice au fost prezenți d-na Director 

adjunct, Csuros Mia, și dl.Racolța Cristian, șef serviciu Administrația Financiară. 

De asemenea, în cadrul întâlnirilor cu membrii Corpului s-a evidențiat necesitatea 

implementării Directivei 34/2013 transpusă în România prin OMFP nr. 1802/2014 privind situațiile 

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, subliniind importanța 

informațiilor financiar-contabile în exercitarea controlului entități economice și al raționamentului 

profesional utilizat de catre profesionistul contabil.  

 De asemenea, conducerea filialei continua comunicarea permanentă cu membrii activi și 

inactivi ai Corpului, încurajând participarea acestora la seminariile și mesele rotunde periodice, în 

vederea menținerii competenței profesionale pe tot parcursul vieții. 

 
 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 
Întâlnirea membrilor filialei – 04.02.2016 

 

 În data de 4 februarie 2016 a avut loc întâlnirea membrilor Filialei CECCAR Suceava în sala 

de şedinţe a filialei. Tematica întâlnirii, prezentată de auditorul de calitate Șerban Filip, s-a axat pe 

cazuistici fiscale din expertizele contabile. Prezentăm, mai jos, o serie dintre aspectele discutate: 

1. Organele de control fiscal nu respectă procedura de control prevăzută în Codul de 

procedură fiscală. La demararea controlului organul de control trebuie să semneze în Registrul unic 

de control şi să prezinte 

contribuabilului „Carta drepturilor şi 

obligaţiilor contribuabilului”. Pe 

parcursul derulării controlului, 

deficienţele constatate trebuie 

discutate cu agentul economic. La 

finalizarea controlului trebuie 

stabilită o dată pentru discuţia 

finală, în cadrul căreia organul de 

control trebuie să prezinte un 

proiect de Raport cu toate 

anexele. Cu această ocazie se 

menţionează în Registrul unic de 

control finalizarea controlului. De 

la această dată, agentul economic 

are la dispoziţie 2 zile lucrătoare 
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pentru a formula obiecţiuni. În conformitate 

cu Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 

1181/2007, în Raportul de Impunere Fiscală 

forma finală, organul de control are obligaţia 

să combată obiecţiunile formulate de agentul 

economic. 

 2. În cazul dosarelor de cercetare 

penală, procurorii nu pot să refuze 

Rapoartele de expertiză contabilă 

extrajudiciară depuse de suspecţi ca probă în 

dosar. Procurorul poate să solicite o 

expertiză judiciară, sau să ia în calcul 

Raportul de expertiză extrajudiciară. 

 3. Doamna expert contabil Axinte 

Liliana a prezentat o speţă care a avut ca subiect controlul averilor într-un raport întocmit de ANI. 

 4. Domnul expert contabil Marcan Dionisie a prezentat o speţă într-un caz fiscal dintre ANAF 

şi doi agenţi economici, fără precizarea numelor acestora. A fost subliniată reticenţa judecătorilor de 

a accepta solicitarea expertului cu privire la formularea unor obiective clare şi precise.  

De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost dezbătute problemele întâmpinate de experţii 

contabili din cadrul Grupului Experţilor Judiciari în relația cu instanțele. 

  

Adunarea generală a membrilor CECCAR Filiala Suceava 

 

 Sâmbătă, 27 februarie, la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a avut loc Adunarea 

Generală a Filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. La 

lucrările Adunării Generale a Filialei CECCAR Suceava a participat reprezentantul Consiliului 

Superior, domnul Badea Teodor. Lucrările 

au fost deschise de către preşedintele filialei, 

Marcan Dionisie, care a prezentat Ordinea 

de zi, după care s-a trecut la dezbaterea 

punctelor de pe aceasta. În cadrul lucrărilor 

Adunării generale s-a procedat la alegerea 

noilor organe de conducere şi de control ale 

filialei pentru mandatul 2016 – 2020. 

Adunarea Generală din 27 februarie a 

confirmat alegerea doamnei Chihai Luminiţa 

- Paula în funcţia de preşedinte al filialei 

CECCAR Suceava pentru mandatul 2016 - 

2020. A urmat alegerea prin vot secret a doi 

membri titulari ai Consiliului Filialei CECCAR Suceava. În urma propunerilor făcute şi a votului 

deschis al membrilor filialei prezenţi la Adunarea generală, au fost desemnaţi preşedintele, membrii 
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titulari şi supleanţi ai Comisiei de disciplină 

de pe lângă Consiliul filialei şi cenzorul 

acesteia.           

 În încheierea lucrărilor, domnul 

Teodor Badea, membru al Consiliului 

Superior CECCAR, a apreciat calitatea 

materialelor prezentate care au fost 

întocmite conform normelor CECCAR şi a 

adus la cunoştinţă membrilor prezenţi 

împlinirea a 95 de ani de la înfiinţarea 

organismului profesional. De asemenea, 

domnia sa a informat membrii cu privire la 

Fundaţia „CECCAR – Centrul de Excelenţă 

în Business şi Economie”, al cărei scop îl 

constituie sprijinirea în procesul de dezvoltare durabilă a profesiei contabile, în principal prin 

instruirea profesională opţională a membrilor, dar şi a persoanelor ce nu au calitatea de membru al 

Corpului. 

 Domnia sa a făcut, de asemenea, aprecieri cu privire la recunoaşterea rolului CECCAR şi 

competenţei specialiștilor săi prin numirea de 4 reprezentanţi ai Corpului în structurile Consiliului 

Contabilităţii Publice din cadrul  MFP. 

 Domnul Teodor Badea a informat, de asemenea, cu privire la obţinerea acordului MFP privind 

ieşirea CECCAR de sub supravegherea CSIPPC, recunoscâdu-se astfel rolul CECCAR ca gestionar 

de drept al profesiei contabile.  

Noul preşedinte, doamna Luminiţa - Paula Chihai, a mulţumit pentru încrederea acordată şi a 

asigurat membrii prezenţi de implicarea în apărarea intereselor profesiei şi promovarea la nivel local 

a acesteia. 

 

Depunerea Jurământului 

În data de 27 februarie 2016, în cadrul Adunării generale a membrilor filialei a avut loc 

festivitatea de depunere a jurământului de către noii membri ai Corpului care au promovat Examenul 

de Aptitudini, desfăşurat în zilele 15 - 22 

noiembrie 2015, respectiv 28 de membri 

experţi contabili şi un membru contabil 

autorizat.  

Depunerea jurământului a fost făcută 

conform procedurii stabilite de CECCAR, fiind 

un moment emoţionant atât pentru noii 

membri, cât şi pentru asistenţa prezentă. 
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FILIALA CECCAR TIMIȘ 

 
Filiala CECCAR Timiș a 

organizat, în luna februarie, un 
curs destinat atât membrilor 
filialei, cât și celorlalți specialiști 
care activează în domeniul 
financiar – contabil. Acesta a 
avut loc la sediul Filialei 
CECCAR Timișoara, în Sala de 
curs „Cornel Olariu”, și a fost 
susținut de lector Farcane 
Nicoleta. 

De asemenea, în luna 
februarie a avut loc Adunarea 
Generală la nivelul Filialei Timiș, 
în care au fost prezentate 
raportul privind activitățile 
desfășurate și rezultatele 
obținute de Consiliul filialei la 
data de 31.12.2015, dar și 
programul de activitate al 
Consiliului filialei pentru anul 2016. 
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 
 
 

Pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de impozitul pe clădiri datorat de persoanele 
fizice autorizate începând cu anul 2016, filiala Vâlcea a organizat o nouă întâlnire de lucru a 
membrilor filialei cu reprezentanţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Râmnicu 
Vâlcea, ce a avut loc în data de 10 februarie în sala de conferințe a AJFP Vâlcea. Au răspuns la 
întrebările membrilor dl Lapadat Ion – dir.economic Direcția impozite și taxe locale, dl Chis Marius – 
Expert evaluator EPI membru ANEVAR și specialişti din cadrul AJFP Vâlcea:  dna  Ilie  Elena - 
Consilier superior Registrul contribuabili/Declaraţii fiscale/Bilanţuri persoane juridice; dna  Graţiela 
Ciolpan - Consilier superior Birou servicii contribuabili; dna Denisa Iacob -Consilier superior 
Compartimentul cazier fiscal. 

Totodată, s-a alocat timp și  pentru clarificarea unor spețe întâlnite în practică de membrii 
filialei, dar și problemelor legate de transmiterea online a declarațiilor. 

Specialiştii din cadrul AJFP au prezentat principalele aspecte legate de întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare anuale, termenele şi condiţiile în care poate fi constatată starea de 
inactivitate a unui contribuabil si principalele modificări aduse Codului fiscal cu aplicabilitate de la 1 
ianuarie și 1 aprilie 2016.  

Astfel, în prima parte a întâlnirii au fost 
recapitulate şi clarificate aspectele legate de 
impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice 
autorizate începând cu anul 2016, iar în a doua 
parte a întâlnirii au fost puse în discuţie: 

1.  Ordinul nr. 123/2016 privind principalele 
aspecte legate de întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financire anuale şi a raportărilor 
contabile anuale ale operatorilor economici la 
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanţelor 
Publice. 
Cerinţele privind întocmirea şi depunerea 
situaţiilor financiare anuale pentru entităţile care 
aplică Reglementările contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

● entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei 
criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:   
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;   
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; 
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10,  
 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 
-  bilanţ prescurtat (cod 10), -  cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20), -  formularul “Date 
informative" (cod 30) ;  -  formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40).  

http://lege5.ro/Gratuit/gqytambrgm/reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate-din-29122014?pid=&d=2016-02-15
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojxge/ordinul-nr-1802-2014-pentru-aprobarea-reglementarilor-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate?pid=&d=2016-02-15
http://lege5.ro/Gratuit/gqytambrgm/reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate-din-29122014?pid=80757023&d=2016-02-15#p-80757023
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojxge/ordinul-nr-1802-2014-pentru-aprobarea-reglementarilor-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate?pid=&d=2016-02-15
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● entităţile care la data bilanţului nu se 
încadrează în categoria microentităţilor şi care nu 
depăşesc limitele a cel puţin două dintre 
următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 
9 alin. (3) din Reglementările contabile aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.802/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi anume: 
a) totalul activelor: 17.500.000 lei; 
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului 
financiar: 50, 

● entităţile care la data bilanţului depăşesc 
limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) din 
Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi anume: 
a) totalul activelor: 17.500.000 lei; 
b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50, precum şi entităţile de interes public 
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind: 
 -  bilanţ (cod 10);  
 -  cont de profit şi pierdere (cod 20); 
 -  situaţia modificărilor capitalului propriu; 
 -  situaţia fluxurilor de trezorerie; 
 -  notele explicative la situaţiile financiare anuale; 
 -  formularul „Date informative” (cod 30); 
 -  formularul „Situaţia activelor imobilizate” (cod 40). 
 

2. Legea nr. 207/2015 – privind Codul de procedură fiscală: termene şi condiţii pentru 
constatarea stării de inactivitate a unui contribuabil 
 
  (1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este 
declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se 
află în una dintre următoarele situaţii: 
 a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută 
de lege; 
 b) se sustrage  controalelor  efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de 
identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; 
 c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat; 
 d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului; 
 e) durata de funcţionare a societăţii este expirată; 
 f) societatea nu mai are organe statutare;  
  g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată. 
 
 (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de 
împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1). 
 (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), declararea în inactivitate se va face după împlinirea 
termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la 
situaţiile respective. 

http://lege5.ro/Gratuit/gqytambrgm/reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate-din-29122014?pid=80757028&d=2016-02-15#p-80757028
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojxge/ordinul-nr-1802-2014-pentru-aprobarea-reglementarilor-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate?pid=&d=2016-02-15
http://lege5.ro/Gratuit/gqydsojxge/ordinul-nr-1802-2014-pentru-aprobarea-reglementarilor-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate?pid=&d=2016-02-15
http://lege5.ro/Gratuit/gqytambrgm/reglementarile-contabile-privind-situatiile-financiare-anuale-individuale-si-situatiile-financiare-anuale-consolidate-din-29122014?pid=80757032&d=2016-02-15#p-80757032
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 (4) Declararea ca inactiv a contribuabilului/plătitorului, precum şi reactivarea acestuia se efectuează 
de către organul fiscal central, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin 
ordin al preşedintelui ANAF, care se comunică contribuabilului/plătitorului. 
 
 
 

FILIALA CECCAR VRANCEA 
 

Filiala Vrancea a CECCAR a organizat, în data de 18 februarie 2016, la sediul filialei, în 

sala de curs  V. V. Protopopescu, o întâlnire cu membrii pe tema „Noul Cod fiscal şi noul Cod de 

procedură fiscală – focus asupra modificărilor cheie aduse legislaţiei fiscale”. Din partea 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vrancea a participat doamna Elena Cenuşă - şef Birou 

Servicii pentru Contribuabili. Participanţii au avut ocazia să analizeze şi să discute despre cele mai 

importante modificări introduse de noul Cod fiscal şi noul Cod de procedură fiscală, aplicabile din 

2016. Pe lângă componenta sa informativă, această întâlnire s-a dovedit foarte utilă şi prin prisma 

identificării unor soluţii viabile la problemele cu care se confruntă profesioniştii contabili în labirintul 

multiplelor noutăți fiscale. Membrilor le-a fost transmis prin e-mail un material care a cuprins un 

rezumat al subiectelor abordate.   

Filiala Vrancea i-a primit în rândul ei pe 

absolvenţii examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 

2015, în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului 

ce a fost organizată în sala de curs a filialei, pe data de 

17 februarie 2016.   

După rostirea jurământului, noilor membri le-au 

fost înmânate carnetele de expert contabil/contabil 

autorizat, parafele şi autorizațiile de exercitare a 

profesiei. Preşedintele filialei, Viorel Budeanu, i-a felicitat 

pentru reuşită, subliniind importanţa titlurilor de expert 

contabil şi contabil autorizat, precum şi rolul CECCAR ca 

furnizor de reputaţie şi profesionalism în domeniul 

contabil. Cu această ocazie au mai rostit discursuri de felicitare: Liliana Mănescu – directorul 

executiv al filialei, Costică Voicu – vicepreşedintele 

filialei, Georgeta Gorghiu – membru titular al Consiliului 

filialei, Mariana Tătaru – membru al Comisiei de 

disciplină, precum şi Crenguţa Bodoc – lector formator 

cu o importantă contribuţie la buna pregătire a noilor 

membri pe parcursul celor trei ani de stagiu. 

Evenimentul a fost reflectat în presa locală, Ziarul de 

Vrancea publicând pe data de 18 februarie 2016, un 

articol cu titlul: „Noii experţi contabili şi contabili 

autorizaţi au depus jurământul”.  

http://www.wtib.ro/septembrie/noul-cod-fiscal-noul-cod-de-procedura-fiscala-focus-asupra-modificarilor-cheie-aduse-legislatiei-fiscale/
http://www.wtib.ro/septembrie/noul-cod-fiscal-noul-cod-de-procedura-fiscala-focus-asupra-modificarilor-cheie-aduse-legislatiei-fiscale/
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La data de 26 februarie 2016 a avut loc 

Adunarea Generală a membrilor Filialei CECCAR 

Vrancea. Au fost prezenţi 212 membri, din care 191 cu 

drept de vot, reprezentând 83,77% din totalul membrilor 

filialei cu drept de vot. Avându-se în vedere apropierea 

zilei de 1 Martie, tuturor doamnelor le-au fost oferite flori. 

Adunarea generală s-a desfăşurat într-o atmosferă 

plăcută şi colegială.  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

INTERNAȚIONAL 
 

CECCAR, prezent în cadrul Forumului PMM al FEE de la Bruxelles  

 

În data de 17 februarie 2016, Federația Experților Contabili Europeni a organizat, la Bruxelles, 

Forumul PMM la care CECCAR a participat prin reprezentantul său.  

Principalele subiecte dezbătute s-au concentrat pe pachetul de informații pentru PMM-uri privind 

trecerea la tehnologia cloud, evoluții în domeniul IMM/PMM și viitorul 

raportării de către IMM-uri. Au fost prezentate studii de caz privind 

evoluțiile la nivel național și anume Federația Nordică a expus 

noutățile privind standardul de audit pentru IMM, iar Olanda a 

prezentat inițiativa profesiei pentru îmbunătățirea calității și 

independenței auditorilor (PIE). În ultima parte a evenimentului, au 

fost generate discuții privind strategia Federației pentru IMM/PMM în 

anul 2016. De asemenea, a fost organizată o serie de sesiuni paralele 

cu scopul de a examina modul în care contabilii pot ajuta IMM-urile să 

se dezvolte și au fost tratate teme privind înființarea unei companii, asigurarea finanțării acesteia, 

angajarea personalului, deschiderea companiei și transferarea dreptului de proprietate.  
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor 
Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România 
 
Directorul General al CECCAR  
 

Direcţiile de specialitate din Aparatul 
Central 

Echipele de conducere ale celor 42 de 
filiale CECCAR din ţară 
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