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CURIERUL FILIALELOR 
 
FILIALA CECCAR ARAD 

În zilele de 13, respectiv 14 ianuarie 2016 a avut loc prima întâlnire cu membrii filialei Arad 
din acest an, întâlnire care s-a desfășurat în Sala de cursuri „Dimitrie Cameniță”. La această 
întrunire au participat, în ziua de 13 ianuarie 2016, 127 de membri experți contabili, iar în ziua de 14 
ianuarie 2016, 112 membri contabili autorizați. 

Cu ocazia acestor întrevederi, dl președinte Petru Horga a făcut o informare cu privire la 
evenimentele mai importante ale profesiei din anul care s-a încheiat și a anunțat Adunarea Generală 
din data de 29 februarie 2016.  

Dl Gheorghe Dreghici, șeful Serviciului 
Persoane fizice din cadrul DGFP Arad, a 
prezentat Ordinul nr. 3.655/2015 pentru 
aprobarea modelului, conținutului, modalității 
de depunere și de gestionare a formularului 
600 „Declarație privind îndeplinirea condițiilor 
de încadrare în categoria persoanelor 
asigurate obligatoriu în sistemul public de 
pensii”. 

Dl Nicolae Micle, directorul executiv al 

filialei, le-a prezentat membrilor Normele 
1.500/2009 privind evidența și gestionarea 
membrilor, respectiv cerințele pentru 
acordarea vizei anuale pentru exercitarea 
profesiei persoanelor juridice și fizice. 
Conform acestor norme, viza se acordă dacă 
sunt îndeplinite cumulativ următoarele 
condiții: depunerea raportului anual de 
activitate, însoțit de un extras din balanța 
conturilor, elaborată conform legii, care 
cuprinde situația veniturilor realizate în anul 
precedent, plata la bugetul de stat a 
impozitelor cuvenite, a impozitelor asupra onorariilor încasate de la beneficiari și cuvenite statului, 
dovada asigurării pentru riscul profesional, dovada că profesioniștii care solicită viza nu au suferit 
nicio condamnare care să le interzică dreptul de gestiune și administrare a societăților (declarație pe 
propria răspundere sau cazier), dovezi privind dezvoltarea profesională continuă, adeverința 
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medicală din care să rezulte că persoana în cauză este clinic sănătoasă pentru exercitarea 
profesiei. 

Dl Vasile Ioan Popa, lector formator CECCAR, a prezentat următoarele reglementări fiscale:  
 Ordinul nr. 3.250/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și 
conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reținere la sursă;  

 Ordinul nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;  
 Ordinul nr. 2.727/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de 

declarații informative;  
 Ordinul nr. 3.605/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui 

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului 
unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

 Ordinul nr. 3.602/2015 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale 
de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului și conținutului formularului 

tipizat „Proces-verbal de constatare și 
sancționare a contravențiilor”, cod ANAF 
14.13.22.99/7, destinat utilizării în 
activitatea de control a inspectorilor 
antifraudă din cadrul Direcției Generale 
Antifraudă Fiscală;  

 Legea nr. 327/2015 pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
39/2015 privind cazierul fiscal;  

 Ordinul nr. 2.068/2015 privind 
aprobarea unor formulare tipizate pentru 
activitatea de stabilire a impozitelor și 

taxelor locale de către organele fiscale locale;  
 Ordinul nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a 

contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal;  
 Ordinul nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) 

„Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități 
economice care implică operațiuni din sfera TVA”;  

 Ordinul  nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe 
teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și 
conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul 
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. 
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FILIALA CECCAR BIHOR 
 

Dintre principalele activități cu care a început filiala Bihor noul an amintim:  
 A fost organizată o conferință de presă, în data de 15 ianuarie, în care s-au prezentat 

principalele direcții de acțiune ale filialei, stabilite prin programul pe anul 2016. La această acțiune 
au participat președintele și directorul executiv al filialei; 

 A demarat acțiunea de acordare a vizei de exercitare a profesiei pe anul 2016 membrilor 
activi, iar până la 31 ianuarie s-au primit și s-au verificat aproximativ 850 de dosare privind obținerea 
vizei de exercitare a profesiei; în perioada următoare, aceste dosare vor fi procesate în programul 
Evid Expert. 

Și în acest an, la fel ca în anii precedenți, la sediul filialei Bihor se întrunesc zilnic membri, 
stagiari și alte persoane interesate de dezvoltarea cunoștințelor profesionale. Astfel, luna ianuarie a 
debutat cu un seminar pe tema „Noutăți contabile și fiscale aplicabile de la 1 ianuarie 2016”, la care 
au participat în jur de 85 de 
persoane. În cadrul seminarului, 
alături de specialiști din finanțe, 
practicieni din piața serviciilor 
contabile și fiscale au dezbătut 
modificările legislative aplicabile de 
la 1 ianuarie a.c. 

În data de 15 ianuarie 2016, în 
Sala de cursuri a Filialei CECCAR 
Bihor s-a organizat ceremonia 
depunerii jurământului față de 
societate și față de Corpul Experților 
Contabili și Contabililor Autorizați 
din România de către cei 54 de 
absolvenți ai examenului de aptitudini – sesiunea noiembrie 2015 din județul Bihor.  

În discursurile rostite cu această ocazie s-au subliniat importanța profesioniștilor contabili, rolul 
experților contabili și al contabililor autorizați pentru dezvoltarea economiei, pentru apărarea 
interesului public, precum și rolul social al acestora, rolul organismului CECCAR pentru sprijinirea 
membrilor săi în ceea ce privește educația, etica și controlul de calitate – comandamentele 
fundamentale ale profesiei.  

În prezența președintelui filialei, ec. Valerian Pavel Susa, a directorului executiv, ec. Leonica 
Bochiș, a reprezentanților presei locale, însoțitorilor noilor profesioniști contabili și altor invitați la 
ceremonie, s-a rostit jurământul cu emoție și încântare:  

„Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să respect prevederile Regulamentului de 
organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și ale 
Codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați, să 
păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în 
calitate de expert contabil/contabil autorizat.” 
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După depunerea jurământului, președintele filialei, ec. Valerian Pavel Susa, a luat cuvântul: 
„Dragi proaspeți colegi, stimați invitați, permiteți-mi ca în numele Consiliului Filialei CECCAR 

Bihor și al conducerii executive să vă felicit în mod deosebit pentru satisfacția de a fi ajuns să trăim 
aceste momente împreună, momente care semnifică, în fiecare an, pentru filiala județului nostru, 
manifestarea publică de debut al fiecărui an, care ne onorează și ne obligă în același timp și pentru 
care, după cum spuneam la început, o fac și acum, vă felicit în mod deosebit. 

Am avut și prilejul, și satisfacția de a vă fi urmărit evoluția în perioada de stagiu și să constat, 
cu bucurie, cu satisfacție, cu mândrie că certificați un brand, o evoluție a unui fenomen care este 
îmbucurător sub aspectul faptului că prin dvs., fiecare nou contingent, Corpul profesional al 

contabililor se dezvoltă, crește, nu 
doar numeric, ci, în primul rând, 
calitativ.  

Este, pentru fiecare dintre dvs., 
dar și pentru noi, prilejul unui bilanț, 
al pașilor făcuți până la acest 
moment, care n-au fost nici puțini, 
nici ușori, dar mai ales al pașilor ce 
urmează de-acum încolo, odată cu 
intrarea dvs. pe piața muncii, care 
este, dincolo de specificitatea sa, una 
delicată și nu accesibilă oricui. 

Intrând în rândul membrilor 
Corpului Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din România 

dobândiți nu doar un statut social care vă dă dreptul să profesați în mod legal, independent meseria 
de expert contabil sau de contabil autorizat, ci, în primul rând, vedem și noi, vede și fiecare dintre 
dvs., o accesare individuală, dar și colectivă, de grup, la sistemul de valori și principii pe care 
apartenența la această colectivitate profesională le presupune. Și, așa cum sunt ele înscrise și pe 
sigla CECCAR, sunt redate de cele trei principii fundamentale: știința, independența și moralitatea, 
principii și valori care vă deosebesc sau trebuie să vă deosebească de alți profesioniști contabili 
care nu au șansa, asemenea dvs., să facă parte din acest organism profesional. Este, cum 
spuneam, o calitate, un statut care vă dă prilejul și să vă mândriți, cu atât mai mult cu cât aveți și 
șansa și, dacă vreți, oportunitatea de a vă afla în mijlocul unui colectiv de profesioniști contabili și de 
a lucra în proximitatea unor colegi de-ai noștri. Există, cu siguranță, modele profesionale și de 
comportament individual și social pe care cu siguranță aveți datoria de a le urma, de a le respecta și 
chiar de a le depăși. Din acest punct de vedere mă declar încrezător, știindu-vă prestațiile de pe 
parcursul perioadei de stagiu, ceea ce este încă o garanție a faptului că prin ceea ce urmează să 
faceți de-acum încolo, pentru că aceasta este o opțiune individuală a fiecăruia, nu puteți face altceva 
decât să înnobilați și să adăugați un plus de valoare și un plus de considerație la prestigiul pe care 
Corpul profesioniștilor contabili din județul nostru îl are în toate mediile.” 

După acest moment i s-a dat cuvântul dnei Leonica Bochiș, directorul executiv al filialei, care a 
declarat următoarele: „În primul rând vă felicit pentru că ați reușit să ajungeți la acest moment, să 
obțineți o calitate bine-meritată de expert contabil, calitate pe care vă rog să o purtați cu demnitate, 
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cu mândrie, să fiți mândri că aveți această calitate pentru că noi, în activitatea noastră profesională, 
avem o dublă subordonare. Ne subordonăm clientului pentru care lucrăm, dar, totodată, prin munca 
noastră putem spune că ne subordonăm interesului public. 

Indiferent unde și în ce ramură veți lucra, să desfășurați și să puneți în aplicare cu demnitate 
activitatea, ideile și tot ce ați învățat în perioada de stagiu, în special principiile etice și morale. 

Sper să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute pe toți să le respectăm, să aveți clienți mulți, să aveți 
succes în activitatea în care 
azi ați făcut primii pași! 

Vă doresc multă 
sănătate, să aveți încredere în 
dvs., să fiți întotdeauna cu 
sufletul curat, atât în 
activitatea pe care o veți 
desfășura, cât și pe plan 
personal. 

Anul acesta este un an, 
putem spune, al sufletului, toți 
dintre noi vom trebui să ne 
deschidem în primul rând 
sufletele și apoi mintea în 
toată activitatea pe care o 
desfășurăm. 

Vă doresc mult succes și să aveți cele mai bune realizări!” 
Îi felicităm pe noii profesioniști contabili membri ai Filialei CECCAR Bihor! 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 
 

Întâlnire pentru dezbaterea legislației financiar-fiscale și a noului Cod fiscal 2016 
 

În ziua de 21 ianuarie 2016, Filiala CECCAR Brăila a organizat, în Sala mare de cursuri „N.N. 
Constantinescu”, o întâlnire pentru dezbaterea noutăților din legislația financiar-fiscală din perioada 
decembrie 2015 – ianuarie 2016 și a noului Cod fiscal și Normelor metodologice de aplicare a 
acestuia. 

În cadrul acestei întruniri, moderată de dna Mariana Lozneanu, consilier superior AFP Brăila, 
s-au purtat discuții pe marginea modificărilor Codului fiscal și Normelor metodologice de aplicare a 
acestuia, aprobate prin HG nr. 1/2016, precum și modificările și completările aduse OMFP nr. 
1.802/2014 prin OMFP nr. 4.160/2015.  

Au fost prezentate și alte acte normative de interes pentru activitățile membrilor. Dintre 
acestea menționăm: 
 OPANAF nr. 3.840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri 
de TVA; 
 OPANAF nr. 3.841/2015 
privind aprobarea modelului și 
conținutului formularului (088) 
„Declarație pe propria 
răspundere pentru evaluarea 
intenției și a capacității de a 
desfășura activități economice 
care implică operațiuni din sfera 
TVA”; 
 OPANAF nr. 3.845/2015 
pentru aprobarea procedurilor de 
înregistrare/modificare a 
domiciliului fiscal, precum și 
pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare; 
 OPANAF nr. 3.846/2015 
pentru aprobarea procedurilor de 
aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare; 
 OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
 Legea nr. 52/2015 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri; 
 OPANAF nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume 
negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare. 
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 
 

Filiala București a acordat sprijin membrilor în activitatea profesională 
 
 
Pe tot parcursul lunii ianuarie, filiala 

București a intensificat colaborarea cu membrii, 
aceștia beneficiind de consiliere în privința 
condițiilor ce trebuie îndeplinite în vederea 
obținerii vizei de exercitare a profesiei pe anul 
2016. După cum bine se știe, viza de exercitare a 
profesiei pe anul în curs se obține în prima lună a 
anului (până la data de 31 ianuarie), potrivit 
Normelor nr. 1500/2009 privind evidenţa şi 
gestionarea membrilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel că luna ianuarie a 
fost dedicată acestei activități.  

În vederea desfășurării activității conform 
nor
me
lor Corpului, membrii filialei au primit consiliere și 
sprijin în vederea întocmirii dosarului pentru obținerea 
vizei anuale de exercitare a profesiei. 

Filiala București s-a îngrijit în permanență pe tot 
parcursul lunii ianuarie de consilierea membrilor, 
aceștia fiind sprijiniți în activitatea desfășurată. O 
deosebită atenție a fost acordată problemelor 
întâmpinate de membri, aceștia primind răspunsuri cu 
privire la toate aspectele înaintate filialei.  

De asemenea, profesioniștii contabili membri ai 
filialei București au fost încurajați în vederea depunerii 
online a raportului de activitate și a documentației 
necesare obținerii vizei de exercitare a profesiei, 
CECCAR venind astfel în sprijinul acestora spre 
eficientizarea modalității de obținere a dreptului de 
exercitare a profesiei pe anul în curs. 

 

 

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2012/09/Hotarare-Consiliu-Superior-din-06-septembrie-2012.pdf
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2012/09/Hotarare-Consiliu-Superior-din-06-septembrie-2012.pdf
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FILIALA CECCAR COVASNA 
 

ÎNTÂLNIREA LUNARĂ CU MEMBRII  
 
Ca parte a programului de 

activitate al Consiliului Filialei 
Covasna, în data de 12 ianuarie 
2016 s-a organizat întâlnirea 
lunară cu membrii la care au 
participat 63 de persoane. 

După prezentarea actelor 
normative apărute în perioada 8 
decembrie 2015 – 12 ianuarie 
2016 s-a trecut la dezbateri. O 
importanţă deosebită s-a acordat 
modificărilor aduse de noul Cod 
fiscal, aprobat prin Legea nr. 
227/2015, respectiv titlul IX: Impozite și taxe locale. În acest scop a fost invitat Adrian Bojin, membru 
CECCAR și ANEVAR, care a prezentat modificările aduse, metodologia de evaluare şi stabilirea 
bazei de impunere, după care s-a trecut la analiza celor trei tipuri de impozitare, adică pentru sediile 
rezidențiale, nerezidențiale și mixte. 

 
 

INFO CARIERĂ 
 
În cadrul acţiunilor de îndrumare-orientare a elevilor din anii terminali ai colegiilor liceale 

economice şi teoretice, în vederea prezentării organismului profesional CECCAR și a condițiilor 
pentru obținerea calității de expert contabil şi de contabil autorizat, împreună cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Covasna s-a stabilit un program de informare pentru elevii de la două licee teoretice şi 
liceul economic din localitatea Sfântu Gheorghe.  

Prima întâlnire cu elevii claselor terminale a avut loc la Liceul Teoretic „Székely Mikó”, în data 
de 27 ianuarie 2016, sub denumirea „Info carieră”. Chiar dacă elevii care au participat la această 
întâlnire au fost de la diverse licee cu profiluri diferite (teoretice şi economice), împreună am putut 
determina lucrurile pe care le au în comun.  

Orientarea în carieră la o vârstă fragedă și continuarea studiilor în acest sens sunt factori 
esențiali. Din informațiile primite, elevii au conștientizat ce aptitudini și abilități sunt necesare pentru 
alegerea drumului profesional și dezvoltarea carierei. Prin aceste acțiuni organizate de filială, elevii 
pot face conexiunile între ceea ce învață și modul în care pot utiliza cunoștințele dobândite în situații 
concrete, iar acest lucru îi va motiva și le va crește interesul pentru învățătură. 
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În timpul prezentării și din 
întrebările adresate de elevi ne-am dat 
seama că majoritatea elevilor nu 
beneficiază de consiliere profesională 
în mediul familial, dar prin acțiunile 
desfășurate la nivel local îi putem ajuta 
să își aleagă drumul pentru continuarea 
studiilor, astfel încât să îmbrățișeze o 
profesie pentru care au aptitudini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
ÎNTÂLNIRE CU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI  
 
În luna ianuarie 2016 s-a continuat seria întâlnirilor de informări periodice pentru membrii 

comunităţii locale. Astfel, în data de 27 ianuarie 2016 a avut loc prima întâlnire din acest an cu cei 
interesați și membrii Asociației Junior Business Club din Sfântu Gheorghe, care s-a desfășurat la o 

cafenea. 
De la înființarea sa, această asociație organizează la 

sfârșitul fiecărei luni întâlniri cu teme actuale pentru diferite 
profesii din domeniul business. 

Tema acestei întâlniri a fost Noile modificări aduse 
Codului fiscal conform Legii nr. 227/2015 cu aplicabilitate 
din 1 ianuarie 2016. Filiala CECCAR Covasna a fost 
prezentă la această întâlnire prin dna director executiv 
Paraschiva Tanko. După prezentarea pe capitole a 
modificărilor aduse de noul Cod fiscal s-a trecut la o sesiune 
de întrebări și răspunsuri, cele mai multe întrebări fiind din 
sfera activităților PFA și taxelor locale. Pe baza studiilor de 
caz şi a speţelor prezentate de participanţi s-au clarificat 
unele probleme confuze și s-a înțeles sintagma „prevalarea 
principiului economic față de juridic” la plata impozitului pe 
construcţii. 

La sfârşit s-a primit o invitație la o întrunire pe tema 
Obligativitatea dosarelor prețurilor de transfer la persoane afiliate în baza Legii nr. 222/2003, care va 
fi modificată şi completată cu obligativitate din 2016. 

 



Ianuarie,   Nr. 1/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

12 
 

FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 
 
O nouă generație de experți contabili, membri ai filialei Dâmbovița, a depus jurământul 
profesional  

 
Ziua de 22 ianuarie 2016 a avut o semnificație aparte pentru tinerii experți contabili membri ai 

Filialei CECCAR Dâmbovița. Absolvenții examenului de aptitudini – sesiunea 2015, precum și 
doctorii în economie care au 
obținut titlul profesional de 
expert contabil s-au angajat 
ferm, prin jurământ, cu mâna 
la piept, că vor respecta legile 
țării, conduita etică, secretul 
profesional și că vor duce la 
îndeplinire cu conștiinciozitate 
îndatoririle de expert contabil.  

”Jur să aplic în mod 
corect și fără părtinire legile 
țării, să respect prevederile 
Regulamentului de organizare 
și funcționare a Corpului 
Experților Contabili și 
Contabililor Autorizați din 
România și ale Codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor 
autorizați, să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce 
îmi revin în calitate de expert contabil”, au rostit cu demnitate, cu vibrația specifică vocii CECCAR, 
tinerii experți contabili. 

Ceremonia depunerii jurământului a fost deschisă de dna Ioana Preda, președintele Consiliului 
filialei, aflată la finele celui de-al doilea mandat de președinte al filialei. În cuvântul său, domnia sa a 
menționat importanța titlului profesional de expert contabil, evidențiind totodată performanța atinsă 
prin obținerea acestui titlu. A mai subliniat rolul experților contabili și al contabililor autorizați pentru 
dezvoltarea economiei, pentru apărarea interesului public, precum și rolul social al acestora, rolul 
organismului profesional CECCAR pentru sprijinirea membrilor în ceea ce privește educația, etica și 
controlul de calitate – comandamente fundamentale ale profesiei, rolul și semnificația jurământului.  

Din partea autorităților locale a participat dl Cătălin Dumitru, manager public în cadrul AJFP 
Dâmbovița, care a transmis felicitări atât filialei Dâmbovița, cât și tinerei generații de experți 
contabili. Totodată, dânsul a menționat că între Filiala CECCAR Dâmbovița și AJFP Dâmbovița 
există o relație permanentă de colaborare și că instituția în care își desfășoară activitatea manifestă 
multă deschidere, oferindu-le experților contabili asistența necesară respectării prevederilor legale, 
atât în activitatea proprie, cât și în activitatea clienților membrilor CECCAR. 



Ianuarie,   Nr. 1/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

13 
 

La eveniment au mai participat dna Mihaela Aldea, 
vicepreședinte al Consiliului filialei Dâmbovița, dna 
Cristina Corlăteanu, președintele interimar al Comisiei 
de disciplină de pe lângă Consiliul filialei Dâmbovița, dna 
Gabriela Anghel, președintele ales al Consiliului filialei 
pentru mandatul 2016-2020, și dna Doina Leuștean, 
directorul executiv al filialei, împreună cu echipa 
executivului filialei. 

Ceremonia a fost urmată de masa rotundă pe tema 
Auditul de calitate, instrument al bunelor practici 
financiar-contabile, moderată de auditorul de calitate din 
cadrul DUANPAC-CECCAR, dna Mioara Dinu, expert 
contabil. 

 
Atmosfera distinsă și relaxată de la 

sediul filialei Dâmbovița le-a dat tinerilor 
experți contabili sentimentul de apartenență 
la o profesie cu înalte valori profesionale și 
umane. Momentul special de socializare a 
reprezentat o oportunitate pentru aceștia de a se integra în atmosfera familială, prietenoasă a filialei, 
dominată de caracteristicile mediului profesional gestionat de unul dintre cele mai importante 
organisme profesionale europene și internaționale: Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ianuarie,   Nr. 1/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

14 
 

Întâlnirea conducerii filialei Dâmbovița cu studenții programului de contabilitate din cadrul 
Universității Valahia 

 
În data de 26 ianuarie 2016 în agenda de 

lucru a conducerii filialei Dâmbovița a mai fost 
bifată o acțiune orientată către sprijinirea 
tinerei generații. Studenții aflați în anul II la 
masterul de contabilitate din cadrul Facultății 
de Științe Economice a Universității Valahia 
din Târgoviște au primit îndrumări cu privire la 
modul în care profesia de expert contabil îi 
poate ajuta pentru construirea unei cariere de 
succes. 

Din partea Facultății de Științe 
Economice la întrunire a participat conf. univ. 
dr. Violeta State, directorul Departamentului 
Contabilitate, finanțe-bănci. Filiala CECCAR 
Dâmbovița a fost 
reprezentată prin dna 
Ioana Preda, expert 
contabil, președintele 
filialei aflat la final de 
mandat, dna Gabriela 
Anghel, expert contabil, 
președintele ales pentru 
mandatul 2016-2020, și 
dna Doina Leuștean, 
directorul executiv al 

filialei. 
În cadrul acțiunii de îndrumare-orientare 

a masteranzilor Facultății de Științe 
Economice au fost prezentate organismul 
profesional CECCAR, modalitățile concrete de 
obținere a calității de expert contabil, precum 
și aspecte practice privind organizarea unui 
cabinet de profil. 

Acțiunea comună a celor două instituții 
are la bază protocolul de colaborare încheiat 
între CECCAR și Universitatea Valahia din 
Târgoviște, în baza căruia absolvenții 
programului de master în contabilitate 
beneficiază de echivalarea examenului de 

admitere la stagiul profesional pentru obținerea calității de expert contabil. 



Ianuarie,   Nr. 1/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

15 
 

Acțiune de îndrumare a stagiarilor din anul III 
 
În data de 28 ianuarie 2016, Sala 

de cursuri „Theodor Ștefănescu” din 
incinta filialei Dâmbovița a găzduit 
întâlnirea de lucru dintre conducerea 
filialei și stagiarii din anul III. 

Scopul acestei întâlniri 
profesionale a fost de a oferi cadrul 
necesar desfășurării în cele mai bune 
condiții a stagiului profesional și de a 
oferi îndrumările necesare pregătirii 
examenului de aptitudini în condiții 
optime.  

Din partea conducerii filialei 
Dâmbovița au participat dna Ioana 
Preda, președinte, aflată la finalul a 
două mandate consecutive, dna Gabriela Anghel, președintele ales pentru mandatul 2016-2020, și 
dna Doina Leuștean, directorul executiv al filialei. 

În calitate de invitat a participat dna Maria Ungureanu, expert contabil, care le-a vorbit 
stagiarilor despre activitatea de expertiză contabilă judiciară, modul concret în care se numește 
expertul contabil judiciar, demersul profesional, obligațiile și drepturile expertului contabil judiciar, 

onorarii, 
relația dintre 

experții 
contabili 

judiciari și 
utilizatorii 

lucrărilor de 
expertiză 
contabilă 

judiciară și 
rolul 

Standardulu
i profesional 
nr. 35 

Expertizele 
contabile, emis de CECCAR. 

În cadrul întâlnirii, stagiarii au fost informați cu privire la calendarul activității de stagiu pentru 
anul 2016, pregătirea tehnică și deontologică, lectorii formatori, lucrările profesionale, sesiunile de 
evaluare semestrială. Pentru a intra în contact cu problemele specifice activităților din piața 
serviciilor contabile, conducerea filialei le-a recomandat stagiarilor să participe la seminarele și 
mesele rotunde organizate lunar de filială în parteneriat cu instituțiile statului. 
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Totodată, conducerea filialei a subliniat rolul CECCAR în formarea profesională a contabililor, 
semnificația pregătirii tehnice și deontologice în perioada stagiului, importanța deosebită pe care o 
dețin nu doar cunoașterea, ci și respectarea principiilor etice fundamentale pe întreaga perioadă de 
apartenență la profesia contabilă.  

Cu această ocazie, stagiarii din anul III au primit, spre rezolvare, exercițiile și studiile de caz 
aferente primului semestru de stagiu. 

 
FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
 

În data de 21 ianuarie 2016, Filiala CECCAR 
Ialomița a organizat seminarul gratuit cu tema 
„Aspecte relevante în declararea și plata impozitelor 
și taxelor locale în anul 2016”, la care a participat, în 
calitate de invitat, dna Virginia Adam, director al 
Direcției de impozite și taxe locale din cadrul 
Primăriei Municipiului Slobozia. 

Seminarul a fost dinamic, interactiv și a adus 
în atenția participanților spețe și aspecte concrete la 
care se așteaptă răspunsuri pentru o aplicare cât 
mai corectă a reglementărilor fiscale care au intrat 
în vigoare de la 1 ianuarie 2016 cu privire la 
declararea regimului fiscal al clădirilor din 
patrimoniul persoanelor fizice și al persoanelor 
juridice. 
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  În data de 28 ianuarie 
2016, în cadrul filialei Ialomița 
s-a desfășurat seminarul cu 
tema „Actualități în modul de 
calcul și de declarare ale 
impozitelor și taxelor în anul 
2016”, la care a participat, în 
calitate de invitat, dl Mihai 
Badea, șef serviciu în cadrul 
AJFP Ialomița. Seminarul s-a 
bucurat de o prezență 
notabilă din partea membrilor 
și a urmărit clarificarea 
anumitor aspecte cu privire la 
depunerea Declarației 600, 
precum și a altor subiecte 

pentru care participanții au dorit să afle și opinia reprezentanților ANAF în teritoriu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 30 ianuarie 2016, la sediul filialei s-a desfășurat într-un cadru festiv ceremonia de 
depunere a jurământului de către absolvenții examenului de aptitudini – sesiunea 2015. Emoționați, 
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dar și entuziaști, aceștia au depus jurământul în 
conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) și 
(4) din OG nr. 65/1994. 

În prezența conducerii filialei, tinerii 
absolvenți și-au manifestat atașamentul față de 
valorile profesiei și față de legile țării. 

Filiala Ialomița le urează tuturor un BUN 
VENIT! călduros și mult SUCCES în noua 
etapă din carieră! 
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FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 
 
Prioritățile Maramureșului în anul 2016  

 
Instituția Prefectului județului Maramureș a convocat, în data de 28 ianuarie 2016, ședința 

Comisiei de dialog social la care au participat Alexandru Bondrea, subprefect, Dumitru Dumuța, 
secretar Consiliul Județean Maramureș, reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale, ai 
organizațiilor patronale și sindicale din Maramureș, Ion Miclea, consilier superior, precum și 
conducerea Filialei CECCAR Maramureș, reprezentată de președintele acesteia, conf. univ. dr. 
Constantin Cucoșel. Cu această ocazie s-a evaluat activitatea Comisiei de dialog social în anul 2015 
și s-au aprobat programul și temele ședințelor ordinare care vor avea loc în anul 2016. 

Dl subprefect Alexandru Bondrea a prezentat analitic problemele care au fost ridicate în 
ședințele Comisiei de dialog social în anul 2015, precum și modul de rezolvare a acestora, dar și 
deficiențele constatate la nivelul comisiei. Apoi, domnia sa a expus obiectivele propuse pentru anul 
2016, printre care se numără: 

 elaborarea programului de dezvoltare a județului Maramureș; 

 accesarea fondurilor europene; 

 elaborarea și implementarea politicilor publice; 

 creșterea calității serviciilor de ocupare a forței de muncă și combatere a șomajului. 

Totodată, dânsul a solicitat 
celor prezenți transmiterea unor 
teme de interes și de actualitate care 
să fie cuprinse pe agenda de lucru a 
Comisiei de dialog social pentru anul 
2016. 

Participanții la ședință au 
semnalat și unele probleme care ar 
trebui rezolvate în anul 2016, printre 
care: 

 prezența deputaților la 
ședințele de lucru ale 
Comisiei de dialog social; 

 lipsa domeniilor majore ale 
județului Maramureș în care să se integreze absolvenții diferitelor forme de învățământ; 
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 elaborarea unei strategii privind pregătirea profesională și domeniile spre care să fie 
orientate cursurile de pregătire profesională. 

Dl Florin Hossu, liderul Cartel Alfa 
Maramureș, a ridicat problema plății asistenților 
persoanelor cu handicap. Domnia sa a precizat 
că sindicaliștii Cartel Alfa Maramureș lucrează în 
aceste zile la o statistică referitoare la modul în 
care primăriile din județ au acordat majorarea 
salarială de 25% asistenților persoanelor cu 
handicap. Totodată, dânsul a menționat că sunt 
localități unde această categorie de personal a 
beneficiat de o creștere de 10%, în timp ce în 
altele s-a primit integral majorarea de 25%. 

 

 

Analiza modificărilor aduse de Codul fiscal privind impozitarea veniturilor din expertizele 
contabile judiciare 

 
În data de 13 ianuarie 2016, la sediul Tribunalului Maramureș a avut loc o întâlnire între conf. 

univ. dr. Constantin Cucoșel, președintele Filialei CECCAR Maramureș, dna Monica Indre, manager 
economic în cadrul Tribunalului Maramureș, și dna Florica Butariu, de la Biroul local de expertize 
judiciare tehnice și contabile de pe lângă Tribunalul Maramureș. 

Cu ocazia acestei întâlniri s-au 
discutat și s-au analizat modificările aduse 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, în special art. 72 referitor la 
reținerea la sursă a impozitului 
reprezentând plăți anticipate pentru unele 
venituri din activități independente, 
respectiv veniturile din activitatea de 
expertiză contabilă judiciară. 

 

 

 

 

 

http://www.graiul.ro/wp-content/uploads/2016/01/florin_hossu.jpg
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Învățământul profesional și tehnic dual, în atenția reprezentanților Inspectoratului Școlar 
Județean Maramureș 

 
La sediul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș a avut loc, în data de 18 ianuarie 2016, 

ședința de lucru a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social al județului Maramureș 
(CLDPS) având ca temă „Școala profesională duală”, la care au participat prefectul Anton Rohian, 
Delia Ardelean și Vasile Ban, inspectori școlari generali adjuncți, Ioana Petreuș, președintele 
Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș, Oana Oșanu, directorul executiv al Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, reprezentanți ai patronatelor. Filiala CECCAR Maramureș a fost prezentă la această 
ședință prin președintele acesteia, conf. univ. dr. Constantin Cucoșel. 

În cadrul discuțiilor purtate 
s-a evidențiat că numeroși tineri 
se mulțumesc cu diploma de 
bacalaureat și nu sunt interesați 
de continuarea studiilor. 
Acestora trebuie să li se explice 
că a munci într-o fabrică nu este 
un lucru înjositor, descalificant. 
Nu este nevoie doar de 
manageri și directori de 
marketing, ci și de strungari, 
lăcătuși mecanici, electricieni și 
sudori. La sate, copiii nu cunosc 
faptul că este nevoie de astfel 
de meseriași. Camera de 

Comerț și Industrie, agenții economici și școlile trebuie să colaboreze în vederea angajării de forță 
de muncă tânără, iar instituțiile de învățământ trebuie să își adapteze oferta în funcție de cerințele 
pieței. În acest sens, Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-
Napoca și-a arătat disponibilitatea de a-și adapta cursurile la nevoile pieței de muncă locale.  

În cadrul dezbaterilor au mai fost semnalate și unele situații îngrijorătoare pentru unitățile de 
învățământ de pe raza județului Maramureș, cum ar fi scăderea dramatică a populației școlare, 
preconizându-se că va ajunge la 40% până în anul 2025, și lipsa condițiilor în unele unități pentru 
desfășurarea cursurilor. S-a avansat propunerea ca unele unități de învățământ din mediul rural să 
fie folosite pentru calificarea forței de muncă tinere. 

 
Seminar de fiscalitate pe tema noilor reglementări în domeniul financiar-contabil 

 
Conducerea Filialei CECCAR Maramureș a organizat, în data de 30 ianuarie 2016, un seminar 

de fiscalitate, destinat atât membrilor filialei, cât și altor specialiști care activează în domeniul 
financiar-contabil. Evenimentul s-a desfășurat în Aula ARIS din cadrul Filialei Baia Mare a 

http://www.graiul.ro/wp-content/uploads/2016/01/rohian.jpg
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Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și a avut ca invitat, în calitate de lector, pe dna 
Magdalena Berce de la Filiala CECCAR Bihor. 

Cu această ocazie 
au fost prezentate și 
dezbătute noutățile și 
modificările aduse de noul 
Cod fiscal, aprobat prin 
Legea nr. 227/2015, 
actualizată prin Legea nr. 
358/2015, și HG nr. 
1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul 
fiscal. 

Interesul deosebit 
pentru noutățile legislative 
prezentate la seminar a fost demonstrat atât de numărul mare al participanților, cât și de 
comentariile și discuțiile purtate pe marginea materialelor expuse. 

 
Întâlnire de lucru cu membrii filialei pe tema impozitelor și taxelor locale 
 
În data de 7 ianuarie 2016, președintele filialei, conf. univ. dr. Constantin Cucoșel, s-a întâlnit, 

la sediul Direcției de venituri Municipiul Baia Mare, cu dna Melania Mureșan, directorul executiv 
adjunct al acestei direcții, ocazie cu care s-au discutat și s-au analizat modificările aduse de noul 
Cod fiscal, titlul IX: Impozite și taxe locale, art. 453-495, și OMFP nr. 4.087/2015 privind aprobarea 
unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de 
către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Ulterior, în data de 28 ianuarie 2016, conducerea Filialei CECCAR Maramureș a organizat la 
sediul filialei o întâlnire de lucru cu membrii săi, eveniment la care a fost invitată să participe și dna 
Melania Mureșan, directorul executiv adjunct al 
Direcției de venituri Municipiul Baia Mare. 

În cadrul acestei întâlniri s-au purtat 
discuții cu membrii filialei și s-au dezbătut 
probleme legate de modificările aduse de 
Codul fiscal, titlul IX: Impozite și taxe locale, art. 
453-495, și OMFP nr. 4.087/2015 privind 
aprobarea unui formular tipizat pentru 
activitatea de colectare a impozitelor și taxelor 
locale, desfășurată de către organele fiscale 
locale, privind Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 
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FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 

În perioada 19-20 ianuarie 2016 a fost transmis membrilor Filialei CECCAR Mehedinți, prin e-
mail, mesajul „Noutăți legislative”, care a cuprins 28 de acte normative publicate în Monitorul Oficial 
în perioada 10-31 decembrie 2015. Cele mai importante modificări legislative se referă la: 

 Legea privind cazierul fiscal; 
 Legea privind bugetul de stat pe anul 2016; 
 competența de exercitare a verificării situației fiscale personale; 
 elementele de patrimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă 

verificării situației fiscale personale; 
 stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 
 
În perioada 22-23 ianuarie 2016 s-a desfășurat la sediul filialei cursul de contabilitate și control 

de gestiune, susținut de șeful Biroului stagiu și dezvoltare profesională continuă din cadrul filialei, dl 
Serju Dumitrescu. Cursul a scos în evidență faptul că prin contabilitatea de gestiune resursele 

disponibile sunt alocate în cunoștință de cauză, în 
vederea atingerii obiectivelor entității. 

În data de 28 ianuarie 2016 a fost organizată la 
sediul filialei o masă rotundă privind modificările 
legislative apărute în ultima perioadă în domeniile 
contabil și fiscal, acțiune la care au participat 
reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor 
Publice Mehedinți – Serviciul de metodologie, precum 
și experți contabili și contabili autorizați, membri ai 
filialei. 

 
 

 
În cadrul întâlnirii s-a pus accentul pe Normele 

metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, aprobate 
prin HG nr. 1/2016. De asemenea, s-au discutat și 
modificările legislative introduse prin următoarele acte 
normative: 

 OMFP nr. 2.634/2015 privind documentele 
financiar-contabile; 

 OPANAF nr. 3.699/2015 pentru aprobarea 
Procedurii de soluționare a deconturilor cu 
sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru 
aprobarea modelului și conținutului unor formulare; 

 OPANAF nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a 
domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare; 
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 OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată 
și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a 
acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. 

În perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2016 a avut loc la sediul filialei cursul Accesarea, 
utilizarea, controlul și recuperarea fondurilor europene, susținut de asist. univ. dr. Florin Dobre. În 
cadrul cursului, pe lângă problemele specifice problematicii abordate privind fondurile europene, au 
fost discutate și spețe diverse semnalate de experții contabili și contabilii autorizați în ceea ce 
privește modificările introduse de noul Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În data de 29 ianuarie 2016 a avut loc la sediul filialei întâlnirea cu stagiarii din anul I declarați 

admiși la examenul de admitere la stagiu din anul 2015, ocazie cu care aceștia au fost informați cu 
privire la obligațiile care decurg din calitatea de stagiar, respectiv achitarea taxelor, participarea la 
orele de pregătire deontologică și tehnică, întocmirea lucrărilor profesionale și participarea la 
sesiunile de evaluare. 

 
FILIALA MUREȘ 
 

Principala activitate desfășurată de filiala Mureș pe parcursul lunii ianuarie a constat în 
sprijinirea membrilor cu privire la obținerea vizei de exercitare a profesiei, acordând permanent 
consultanță acestora. 

De asemenea, s-au făcut demersuri organizatorice în vederea desfășurării în condiții optime 
a Adunării Generale a membrilor filialei în data de 9 februarie 2016, membrii fiind informați intens cu 
privire la aceasta. 

Au fost organizate, pe parcursul lunii ianuarie, două cursuri de fiscalitate  cu tema ”Noul Cod 
fiscal aplicabil din 01.01.2016”, susținute de   asist. univ. dr. Florin Dobre, ce au avut loc în Aula 
FSEJA din cadrul Universității Petru Maior din Tg. Mureş, în data de 22, respectiv 24 ianuarie, cu 
participarea a 220 de membri. 
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În data de 26 ianuarie, în 
Aula Facultății Științe Economice 
Administrative și Juridice de la 
Universitatea Petru Maior din Tg. Mureș a 
fost organizat un workshop cu tema 
Reglementări legislative în 
domeniul asigurărilor sociale aplicabile de 
la 01.01.2016  (contribuții-declarații-
expertize), la care a participat 
ca  invitat Alina Mesaros - consilier 
juridic  din partea Casei Judeţene de 
Pensii Mureș. La eveniment au luat parte 
238 de membri. O altă temă dezbătută a 
fost ”Taxe și impozite locale an 2016”, 
ca  invitat participând Szoverfi 
Vasile, director executiv adjunct Direcția 
economică Primăria municipiului Târgu 
Mureș. S-au prezentat nivelurile stabilite în 
sume fixe a impozitelor și taxelor locale pe 
anul 2016, impozite pentru clădirile 
rezidențiale și clădirile nerezidențiale, s-au 

detaliat diferitele situații care se pot întâlni referitor la cele două tipuri de clădiri, facilități prevăzute în 
situația în care s-au efectuat re/evaluările clădirilor la termenele stabilite de lege, celelalte taxe 
privind taxa de afișaj, reclamă și publicitate, eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa 
specială de salubrizare și altele. 

 

FILIALA CECCAR PRAHOVA 
 

În data de 12 ianuarie la sediul filialei a avut loc o masã rotundã la care au participat 
reprezentanții celor 55 de cabinete cuprinse în planul de audit pentru anul 2016. Auditorul de calitate 
a prezentat acestora modalitatea de completare a chestionarului pregãtitor, organizarea dosarelor 
permanente și de lucru, întocmirea procedurilor specifice. A fost prezentat, de asemenea, 
Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile. Întâlnirea s-a desfășurat 
într-o manieră interactivă, membrii fiind lãmuriți asupra tuturor aspectelor ce decurg din activitatea 
de audit . 

Directorul executiv al filialei a prezentat pe larg facilitãțile oferite de Corp membrilor în anul 
2016, împreună cu modalitatea de acordare a vizei anuale. A fost prezentatã, de asemenea, 
Fundația „CECCAR - Centrul de excelențã în business și economie”, cât și activitãțile ce urmează să 
fie organizate în sub egida acesteia. 
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  În data de 19 ianuarie a avut loc o întâlnire a directorului executiv și auditorului de calitate cu 
cei 17 membri care au susținut testul de înscriere în Grupul experților judiciari și care au optat pentru 
înscrierea în listele pe specializãri în anul 2016. Au fost prezentate, în cadrul întâlnirii, Normele 
1044/2010 privind îmbunãtãțirea activitãții de expertizã contabilã judiciarã, Procedura privind 
întocmirea „Listei experților contabili pe specializãri”, pașii ce trebuie parcurși pentru efectuarea unei 
expertize contabile judiciare. 
  În data de 25 ianuarie, directorul executiv al filialei și președintele ales pentru mandatul 2016-
2020 au participat la invitația postului regional TV „Valea Prahovei” din cadrul Trustului Media Mix 
Montan la prima ediție a emisiunii „Sãptãmâna de business”. Emisiunea în direct care s-a desfãșurat 
între orele 20.30-22 a avut ca temã modificãrile Codului fiscal aplicabile începând cu 1 ianuarie a.c. 
La începutul emisiunii, directorul executiv a prezentat organismul profesional, modalitatea de 
obținere a calitãții de membru CECCAR, structura membrilor filialei, activitãțile desfãșurate de 
membri, sprijinul care poate fi acordat agenților economici de către profesioniștii contabili, membri ai 
Corpului. 
              În cadrul emisiunii au fost prezentate modificãrile Codului fiscal care au generat cele mai 
multe întrebãri și comentarii din partea membrilor: TVA, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, 
impozitarea persoanelor fizice autorizate, impozitul pe dividende, impozitarea clãdirilor rezidențiale 
și a celor cu destinație mixtã aflate în proprietatea persoanelor fizice etc. De asemenea, au fost 
acordate răspunsuri unor întrebãri primite în direct de la telespectatori. 

Feedback-ul membrilor a dovedit interesul major al acestora privind tematica emisiunii. Având 
în vedere aprecierile, realizatorii emisiunii au propus realizarea periodică a unor emisiuni 
asemănătoare (o dată la 1-2 luni) în care să fie aduse în discuție teme solicitate de telespectatori, 
oameni de afaceri. 

 
 

FILIALA CECCAR SATU MARE 
 

În data de 8 ianuarie a.c. la sediul filialei a fost organizată o dezbatere pe tema impozitelor și 
taxelor locale aplicabile începând cu anul 2016, al cărei invitat a fost directorul Direcției Impozite și 
Taxe Locale - dl. Drimuș Iosif. 

Domnia sa a prezentat celor 100 de participanți noutățile prevăzute în Codul fiscal aplicabil 
din anul 2016 cu privire la impozitele și taxele locale, expunând modalitățile de calcul prin 
exemplificări. De asemenea, directorul Direcției Impozite și Taxe Locale a pus la dispoziția filialei 
materialul documentar aferent și modelele de declarații care pot fi salvate și listate de pe site-ul 
filialei Satu-Mare a CECCAR: www.ceccarsatumare.ro. 

Cele mai multe întrebări ale membrilor prezenți s-au referit la utilizarea adresei de domiciliu 
ca sediu de firmă sau la utilizarea parțială a locuinței pentru desfășurarea activității ca persoană 
juridică. S-a dovedit că este utilă efectuarea unei reevaluări a locuinței persoanei fizice, dacă 
aceasta nu s-a realizat în ultimii 5 ani, iar raportul de evaluare întocmit trebuie atașat declarației de 
impunere cu menționarea suprafeței utilizate pentru desfășurarea activității persoanei juridice sau 

http://www.ceccarsatumare.ro/
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persoanei fizice independente. S-a 
specificat în cadrul întâlnirii că în 
situația în care în locuința 
respectivă nu se desfășoară 
activitate economică, adresa fiind 
utilizată doar ca sediu social, nu 
este necesar să se declare 
suprafață aferentă firmei. 

În vederea clarificării 
oricăror aspecte particulare privind 
impozitele și taxele locale, 
directorul D.I.T.L. Satu Mare a 
invitat membrii filialei CECCAR la 
sediul instituției pe care o conduce. 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

În data de 15 ianuarie a.c., deputat de Țara Oașului – Andreea Paul Vass a participat, în 
calitate de invitat, la masa rotundă organizată de filiala CECCAR Satu Mare pe tema aplicării noului 
Cod fiscal, eveniment la care au luat parte peste 50 de membri, oameni de afaceri și reprezentanți ai 
presei. 

Andreea Paul Vass a prezentat noutățile Codului fiscal, menționând aspectele la care a 
contribuit pentru implementare, participanții făcând propuneri sau critici la adresa prevederilor legale 
care îi nemulțumesc. În urma discuțiilor, domnia sa a făcut sesizări scrise la ANAF care cuprindeau 

Drimuș Iosif – director DITL Satu Mare 
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aspectele ridicate în cadrul întâlnirii, fiind 
primit un răspuns în care au prezentat 
argumentele privind necesitatea menținerii 
reglementărilor existente. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În data de 06 ianuarie 2016 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: Codul Fiscal, Codul de procedură fiscală și normele de aplicare ale 
acestora. 

Președintele Pop Radu și deputat Andreea Paul 
Vass 
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În data de 15 ianuarie 2016, la 
sediul filaiei, în sala de curs ”Andrei 
Cosma” a avut loc festivitatea de 
depunere a jurământului de către cei mai 
tineri experți contabili care au absolvit 
examenul de aptitudini din sesiunea 
noiembrie 2015. La festivitate au fost 
prezenți cei zece candidați care au fost 
declarați admiși în urma examenului de 
aptitudini, însoțiți de familie. 

Președintele filialei, Tamba 
Alexandru, directorul executiv, Breban 
Ludovica și Guia Sanda, membru în 
Consiliul filialei, au fost prezenți la 
eveniment. Copleșiți de emoție, tinerii 
experți contabili au rostit jurământul 
împreună cu președintele filialei. Din partea mass media a fost prezent postul local TV Sălăjeanul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În data de 19 ianuarie a.c., la Administrația Finanțelor Publice Sălaj a avut loc o întâlnire de 

lucru pe tema Codului fiscal și a normelor de aplicare, la care a participat președintele filialei, Tamba 
Alexandru și directorul executiv, Breban Ludovica, iar din partea Administrației Finanțelor Publice a 
fost prezent directorul adjunct, Csuros Mia.  

În perioada 25 – 29 ianuarie, în sala de curs ”Andrei Cosma” a filialei CECCAR Sălaj s-a 
desfășurat cursul de pregătire profesională cu tema ”Reglementări contabile și fiscale privind 
întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate la 31.12.2015”, la care au participat membri 
experți contabili  și contabili autorizați, precum și specialiști din alte ramuri ale economiei. De 
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asemenea, 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 entității 
economice și a raționamentului profesional utilizat de catre profesionistul contabi.  
 Pe tot parcursul lunii ianuarie conducerea filialei a desfășurat o comunicare permanentă cu 
membrii săi, încurajând participare acestora la seminariile și mesele rotunde organizate periodic în 
vederea menținerii competenței profesionale pe tot parcursul vieții. 

 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 
 

În data de 
28.01.2016, în sala de 
şedinţe a filialei a avut 
loc întâlnirea lunară a 
membrilor filialei. La 
această întâlnire au 
participat ca invitaţi 
reprezentanţi ai 
Primăriei Municipiului 
Suceava, specialişti în 
taxe şi impozite locale, 
persoane fizice şi 
juridice: Nicolescu 
Viorica – şef serviciu 
Fiscalitate persoane 
juridice, Corneliu Greceanu – consilier principal serviciul Fiscalitate – persoane juridice, Luncaşu 
Liviu – consilier superior serviciu Fiscalitate persoane fizice, Anca Livischi – consilier serviciu 
Fiscalitate persoane fizice. Aceştia au răspuns întrebărilor adresate de către cei 72 membri ai filialei 
prezenţi la întâlnire. 
 Au fost discutate aspecte privind impozitul pe clădiri: 

 reevaluarea clădirii la 3 ani pentru stabilirea bazei de impozitare; 
 reevaluarea se face de un evaluator membru ANEVAR, iar agentul economic trebuie să 

prezinte la Primăria Suceava Raportul de evaluare însoţit de Declaraţie şi de recipisa ANEVAR; 
 conform vechiului Cod fiscal, valoarea lucrărilor de modernizare în spaţii închiriate trebuia 

transmisă proprietarului care avea obligaţia modificării taxei de impozitare; persoanele juridice care 
efectuează lucrări de modernizare mai mari de 25 % trebuie să notifice modificarea în termen de 30 
de zile de la producerea fenomenului. Se achită impozit majorat începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor; 
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 pentru SC, II, PFA care au declarat sediu social în apartament se aplică art. 459 din Legea 
227/2015. Punctul 45 din NM nr.1/2016 nu clarifică problema, deoarece se solicită documente 
doveditoare sau declaraţie pe propria răspundere; 

 persoanele juridice care au spaţii închiriate de la instituţii publice care nu au făcut 
reevaluarea au primit Decizii de impozitare cu procente majorate (7%). Aceste decizii au acelaşi 
regim cu deciziile 
ANAF putând fi 
contestate; 

 pentru 
spaţiile închiriate ce 
beneficiază de 
modernizări 
efectuate de chiriaş 
nu sunt clarificate 
obligaţiile acestuia 
pe linia impozitului 
pe clădiri. 
  

În ceea ce 
privește impozitul pe 
teren s-a subliniat 
faptul că există neconcordanţe între Codul Fiscal şi Normele metodologice pentru suprafeţele 
intravilan. 
 Cu privire la aspectele referitoare la taxe mijloace de transport s-a menționat în cadrul 
întâlnirii profesionale că începând cu anul 2016 pentru scoaterea din evidenţă a mijlocului de 
transport se solicită factura şi dovada de radiere de la Poliţie. 
 De asemenea, celor prezenți li s-a adus la cunoștință faptul că taxa de ecologizare se 
modifică în funcţie de evoluţia numărului de personal, iar taxa firmă şi taxa publicitate rămân 
nemodificate în cursul anului. 
 Reprezentanţii Primăriei municipiului Suceava au făcut apel la membrii CECCAR să 
urgenteze pe cât posibil depunerea Declaraţiilor până la data de 15 februarie a.c. 
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FILIALA CECCAR TIMIȘ 
 

O nouă generaţie de experţi contabili a depus jurământul 

 

Profesionistul contabil este expertul în contabilitate! În data de 12 ianuarie 2016, la sediul 
Filialei Timiş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România o nouă generaţie 
de experţi în contabilitate a depus jurământul prin care au devenit, de drept, profesionişti contabili 
certificaţi, făgăduind să aplice în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respecte prevederile 
regulamentului CECCAR şi ale Codului privind conduita etică şi profesională, să păstreze secretul 
profesional şi să ducă la îndeplinire îndatoririle ce le revin. 

Jurământul a fost depus de noii membri după ce, în urmă cu trei ani, aceştia au promovat un 
examen de selecţie, dobândind calitatea de stagiar și urmând, pe parcursul a trei ani, un complex 
program de pregătire care s-a finalizat în luna 
noiembrie 2015 cu examenul de verificare a 
aptitudinilor profesionale. Absolvenţii declaraţi 
admişi în urma examinării sunt admişi în 
breasla profesioniştilor contabili. 

Conform art. 2 OG nr. 65/1994, privind 
organizarea activităţii de expertiză contabilă şi 
a contabililor autorizaţi republicată, şi pct. 95 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a CECCAR, experţii contabili şi contabilii 
autorizaţi depun jurământ scris. Indiferent de 
cetăţenie, acest ceremonial este respectat de 

javascript:void(0)
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toţi cei care doresc să exercite profesia în România. 
Ceremonia de depunere a jurământului profesional a fost una 

deosebită, reprezentând un moment cu o încărcătură emoţională şi 
satisfacţie. Pentru toţi experţii în contabilitate, depunerea jurământului 
este un moment de plăcute rememorări, dar şi de reafirmare a 
valorilor profesiei contabile: ştiinţă, independenţă, moralitate. 

Preşedintele Filialei CECCAR Timiş, profesorul universitar dr. 
Ovidiu Constantin Bunget i-a felicitat pe viitorii membri pentru 
rezultatele deosebite obţinute, le-a urat bun venit în breasla elitelor 
profesiei contabile şi mult succes în activitate. ”Este o generaţie nouă, 
bine pregătită, cu mult dinamism în ceea ce priveşte valorificarea 
competenţelor personale. Cu toate acestea, constatarea că sunt la 
început de drum îi va face să fie atenţi în tot ceea ce vor face 
deoarece pe umerii lor va apăsa multă responsabilitate”, a menţionat 
dl. Ovidiu Constantin Bunget. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
 
 
 
Totodată, la data de 21 ianuarie a fost organizată 

întâlnirea cu membrii  pe tema ”Cod Fiscal 2016 - Ce ne 
aşteaptă, ce trebuie să ştim şi cum putem evita 
problemele”, ce a avut loc la sediu filialei, la care au 
participat peste 140 de membri. De asemenea, a avut loc 
cursul de ”Expertiză contabilă” la care au participat 109 
persoane.  

Pe parcursul lunii ianuarie s-a acordat o deosebită 
importanță acțiunii de acordare a vizei de exercitare a 
profesiei pentru anul 2016: preluarea rapoartelor aferente 
activității experților contabili în anul 2015, verificarea acestora și introducerea lor în programul EVID. 
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FILIALA CECCAR VÂLCEA 
 

Vineri, 22 ianuarie a.c., la sediul filialei Vâlcea a CECCAR noua generație de experți contabili a 
depus Jurământul profesional de exercitare a profesiei contabile. În fața  Consiliului filialei au jurat 
să aplice în mod corect și fără părtinire legile țării, să respecte prevederile regulamentului CECCAR 
și ale Codului privind conduita etică și profesională, să păstreze secretul profesional și să ducă la 
îndeplinire îndatoririle ce le revin. Timp de trei ani de stagiu au urmat un program intensiv de 
pregătire la toate disciplinele privind profesia contabilă, 
dar și pregătire deontologică, iar în luna noiembrie au 
susținut examenul de aptitudini  prin care au dobândit 
calitatea de expert contabil. În cadrul ceremoniei de 
depunere a jurământului profesional, eveniment cu o 
mare încărcătură emoţională şi satisfacţie, directorul 
executiv al filialei ec. Cringus Valentina a înmânat 
carnetele de expert contabil, care certifică profesia de 
expert contabil, felicitându-i pe noii profesioniști 
contabili pentru această performanță și amintindu-le că principiala misiune a CECCAR este servirea 
interesului public.  

Președintele Filialei Vâlcea a CECCAR, ec. Cocoș Vasile a urat noilor membri bun venit în 
breasla elitelor profesiei contabile şi mult succes în activitatea profesională, menționând faptul ca 
această profesie este grea, dar plină de satisfacții, respectând cele trei comandamente de bază ale 
CECCAR – Calitate, Educație, Etică.   

Receptivă ca de fiecare dată la semnalele primite din mediul profesioniștilor contabili privind 
dificultățile întâmpinate în interpretarea sau aplicarea noutăților legislative, conducerea filialei Vâlcea 

a CECCAR a organizat marți, 26 ianuarie, la sediul 
filialei, o întâlnire de lucru pe tema Impozitelor și taxelor 
locale în lumina noului Cod fiscal și a noului Cod de 
procedură fiscală, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 - 
Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal și Legea nr. 
207/2015 – privind Codul de procedură fiscală. Au luat 
parte la eveniment, în calitate de invitați:   Dl Lapadat 
Ion, Director economic  – Direcția impozite și taxe locale, 
Dl Chis Marius –Expert evaluator, EPI  Coordonator 
ANEVAR, Dl Florin Paun -  Expert evaluator EPI  
ANEVAR. 

La întâlnirea profesională au luat parte numeroși membri ai filialei, atât experți contabili, cât și 
contabili autorizati. Interesul general s-a manifestat în principal pentru impozitul pe clădiri datorat de  
persoanele fizice autorizate, ținând cont de faptul că pentru calculul impozitului Primăria 
RâmnicuVâlcea a aprobat procentele maxime specificate în Codul fiscal. Legat de acest aspect, 
reprezentantul Direcției de specialitate din cadrul autorității publice locale, dl  Lapadat Ion a făcut 
următoarele precizări: 
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- Impozitare diferențiată în funcție de 
scopul folosinței respectivei locuințe - Dacă în 
aceasta se desfășoară activități economice, 
respectiv își are sediul o societate sau își 
desfășoară activitatea o persoană fizică ce 
practică o activitate independentă sau este 
sediul declarat pentru un PFA, întreprindere 
individuală sau asociație familială, impozitele 
stabilite de Primărie sunt în procent între 0,2% și 
1,3%, conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal.  

Fiind foarte multe neclarități referitoare la 
impozite și nu numai, s-a hotărât de comun acord să se reia tema dezbătută în cadrul unei alte 
întâlniri la care să ia parte și un reprezentant al AJFP 
Vâlcea. 
 

 

 

 

    

În urma invitației primite de la AJOFM Vâlcea, conducerea filialei Vâlcea a participat la 
ședința Consiliului Consultativ desfășurată joi, 21 ianuarie 2016, la sediul AJOFM Vâlcea. Ordinea 
de zi a ședinței a fost următoarea: măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, oferta de muncă 
în județul Vâlcea, rata șomajului și planul de formare profesională pe anul 2016. 

Președintele filialei Vâlcea, ec. Cocoș Vasile a participat la ședința ordinară a Comisiei de 
Dialog Social Vâlcea, care s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului joi, 28 ianuarie 2016. 
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