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CURIERUL FILIALELOR 

 

FILIALA CECCAR ALBA 

 
Filiala CECCAR Alba, gazda unei vizite de studiu 
 
 

Studenți în anul III la Facultatea de 
Științe Economice din cadrul Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu, secțiile Finanțe-
Bănci și Contabilitate și informatică de 
gestiune, au făcut o vizită de studiu joi, 14 
aprilie, la Filiala CECCAR Alba. 

Însoțiți de conf. univ. dr. Daniela 
Petrașcu, membru al Filialei CECCAR 
Alba, lect. univ. dr. Lia Baltador și lect. 
univ. dr. Liliana Bunescu, studenții au fost 
primiți în sala de cursuri a filialei de 
Marioara Dobrescu, directorul executiv al 
filialei, de Mariana Opruța, șeful Biroului 
Stagiu și dezvoltare profesională continuă, 
și de Larisa Muntean, auditor de calitate. 

Tinerilor le-au fost prezentate 
organismul profesional CECCAR, 
modalitățile de acces la profesia contabilă, 
avantajele pe care le presupune 
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exercitarea acestei profesii și etica ce ghidează activitatea membrilor Corpului. 
De asemenea, aceștia au primit revista Contabilitatea, expertiza și auditul afacerilor, 

publicație apărută sub egida CECCAR, în care se regăsesc informații utile cu privire la domeniul 
financiar-contabil, dar și noutăți referitoare la activitatea Corpului. 

 
FILIALA CECCAR ARAD 

 
În zilele de 6, respectiv 7 aprilie, a avut loc întâlnirea cu membrii CECCAR Filiala Arad, 

desfășurată în sala de curs „Dimitrie Cameniţă”, la care au participat peste 100 de experți contabili și 
contabili autorizați. 
 Prof. dr. univ. Lucian Cernușcă a prezentat aspecte relevante privind situațiile financiare ale 
microentităților, menționând că deși microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, 
acestea trebuie să prezinte totuși informații despre: politicile contabile adoptate, angajamentele 
financiare, garanțiile, activele și datoriile contingente neincluse în bilanț, suma avansurilor și 
creditelor acordate membrilor CA, achizițiile acțiunilor proprii.  
 De asemenea, domnia sa a mai informat membrii prezenți că microentităţile trebuie să 
prezinte, prin raportul administratorilor, informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume: 
motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar, numărul şi valoarea nominală sau, în 
absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului 
financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă. 
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Vasile Ioan Popa, lector 
formator CECCAR, a prezentat 
următoarele reglementări fiscale:  

o Ordin nr. 839/2016 din 
24 februarie 2016 privind aprobarea 
Normelor tehnice de autorizare a 
magaziilor şi a perimetrelor pentru 
depozitare temporară şi a Normelor 
tehnice de înregistrare a depozitelor 
utilizate în zonele libere;  

o Ordin nr. 588/2016 din 
1 februarie 2016 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului 
formularului (300) „Decont de taxă 

pe valoarea adăugată”; 
o Ordonanţă de urgenţă nr. 5/2016 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;  
o Lege nr. 27/2016 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi 

Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015;  

o Lege nr. 28/2016 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi 
Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea 
evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015;  

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

o Ordin nr. 962/2016 din 11 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea 
din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la 
sursă. 
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FILIALA CECCAR ARGEȘ 

 
Seminar fiscalitate 
 

În 18 aprilie, la sediul filialei Argeş s-a desfăşurat seminarul de fiscalitate cu tema Noul Cod 
fiscal şi noul Cod de procedură fiscală şi impactul asupra mediului de afaceri. Închiderea exerciţiului 
financiar, organizat prin CECCAR – Centrul de Excelenţă în Business şi Economie și susţinut 
de Florin Dobre – lector univ. dr.  ASE Bucureşti, Biroul Fiscalitate CECCAR, Secretar General IFA 
România. 

Dezbaterile au abordat modificările aduse Codului fiscal, Codului de procedură fiscală și 
aspecte privind închiderea exerciţiului financiar.   

Participanții la seminar – manageri, administratori, economişti şi membri CECCAR – au 
apreciat tematica abordată, dar și metodele de prezentare care au facilitat asimilarea informaţiilor 
necesare în activitatea pe care aceştia o desfăşoară.  

 

Întâlnire cu studenţi ai Universității „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti 
 
 

În 18 aprilie 2016, la sediul Universităţii „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti, preşedintele 
filialei, Daniel Matei, şi directorul executiv, Marilena Pîrvulescu, au participat la întâlnirea cu studenţi 
ai instituției de învățământ.  

Au participat, de asemenea, cadre universitare ale Facultăţii de Finanţe Contabilitate: conf. 
univ. dr. Cristina Ganescu, Decanul Facultăţii de Finanţe Contabilitate, lect. univ. dr. Corina Ducu și 
conf. dr. Florin Dima. 

Preşedintele filialei a prezentat studenţilor organismul profesional CECCAR, rolul  şi 
beneficiile exercitării profesiei contabile. 

Directorul executiv a prezentat modalităţile de acces la profesia de expert contabil/contabil 
autorizat şi etica ce ghidează activitatea membrilor CECCAR.  

Filiala a oferit participanţilor materiale cuprinzând condițiile necesare pentru dobândirea 
calităților de expert contabil şi contabil autorizat, precum şi date privind organizarea examenului de 
admitere la stagiu, sesiunea 2016.  
 
Întâlnire de lucru organizată în colaborare cu ITM Argeş 
 
 

CECCAR Argeș, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă de la nivel local, a 
organizat, în 19 aprilie, o întâlnire de lucru cu tema Codul muncii – la zi şi alte reglementări din 
domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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Alături de membrii filialei – liber-profesionişti, angajaţi şi reprezentanţi ai societăţilor de 
expertiză contabilă – au participat președintele filialei, Daniel Matei, și directorul executiv, Marilena 
Pîrvulescu. 

Pe parcursul întâlnirii au fost discutate aspecte privind încetarea de drept a contractului 
individual de muncă, salarizarea salariatului temporar, încheierea contractului individual de muncă, 
modificarea, suspendarea şi încetarea acestuia, contractul individual de muncă pe durată 
determinată. De asemenea, s-a făcut referire la perioada de repaus săptămânal atunci când se 
lucrează în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele declarate sărbători legale, dar și la munca prin 
agent de muncă temporar. 

Informaţiile primite au fost apreciate de participanţi ca fiind de real folos în activitatea pe care 
o desfăşoară. 
 
Acțiuni de orientare profesională a studenților, la Argeș 

 

Președintele Filialei CECCAR Argeș, Daniel Matei, împreună cu directorul executiv, Marilena 
Pîrvulescu, a participat, în 18 aprilie, la întâlnirea cu studenții Universității „Constantin Brâncoveanu” 
din Pitești, acțiune la care au fost prezente și cadre universitare ale Facultății de Finanțe 
Contabilitate. 

Președintele filialei a prezentat studenților organismul profesional CECCAR, rolul profesiei 
contabile și beneficiile care decurg din exercitarea acesteia. Totodată, directorul executiv le-a făcut 
cunoscute studenților modalitățile de acces la profesiile de expert contabil și contabil autorizat, 
subliniind că întreaga activitate profesională a membrilor CECCAR este ghidată de Codul etic 
național al profesioniștilor contabili. Studenții au primit, totodată, informații referitoare la organizarea 
examenului de admitere de stagiu, sesiunea 2016, și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a-l putea 
susține.  

De asemenea, conducerea filialei a participat la ediția a V-a a evenimentului Zilele porților 
deschise la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității din Pitești, organizat în perioada 
20-21 aprilie de Facultatea de Științe Economice a universității, în parteneriat cu Asociația 
Oamenilor de Afaceri și Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Pregătire Profesională și 
Transfer Tehnologic. 

Și cu această ocazie directorul executiv al Filialei CECCAR Argeș a prezentat modalitățile de 
acces la profesia contabilă, dar și facilitățile oferite de protocolul încheiat între Facultatea de Științe 
Economice a Universității din Pitești și CECCAR pentru absolvenții programelor de masterat 
Management contabil și informatică de gestiune și Contabilitate managerială și audit contabil. 

Totodată, a fost subliniat rolul profesionistului contabil în protejarea interesului public și 
dezvoltarea economiei la nivel național. 
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FILIALA CECCAR BIHOR 

 
În luna aprilie, la nivel de 

filială au avut loc două întâlniri 
sub forma unei mese rotunde și 
a unui seminar având ca temă 
„Întocmirea, semnarea și 
publicarea situațiilor financiare 
individuale”, la care au 
participat membri, dar și 
specialiști din alte domenii, care 
au dorit să-şi actualizeze 
cunoștințele în domeniile 
contabil și fiscal. Acestea s-au 
desfășurat în 6 și 7 aprilie și au 
ocazionat dezbaterea unor 
aspecte legate de întocmirea, 
prezentarea și semnarea 
situațiilor financiare, aspecte 
contabile și fiscale aferente. La 
întâlniri a participat, din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor, Magdalena Berce, 
care a oferit răspunsuri concise participanților la întrebările adresate. Au participat, de asemenea, 
preşedintele filialei, Valerian Pavel Susa, directorul executiv, Leonica Bochiş, și auditorii de calitate 

ai filialei. 
În perioada 12-17 aprilie s-

au desfăşurat cursurile de 
pregătire profesională cu tema 
„Întocmirea situaţiilor financiare 
conform OMFP nr. 1.802 / 2014”, 
dar şi cele pentru pregătirea 
tehnică şi deontologică a stagiarilor 
anilor I – III. Cursurile au avut loc 
la sediul filialei, cu participarea a 
50 de membri experţi contabili şi 
contabili autorizaţi, respectiv 115 
stagiari. Lectori ai cursurilor au fost 
Leonica Bochiş şi Magdalena 
Berce. 
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FILIALA CECCAR BRAȘOV 

 
Întâlnire de lucru cu DGRFP Brașov 

 

Diverse 
situații/spețe întâlnite 
de profesioniștii 
contabili brașoveni, în 
privința cărora existau 
neclarități, au fost 
dezbătute împreună cu 
un reprezentant al 
Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor 
Publice (DGRFP) 
Brașov în data de 7 
aprilie în cadrul unei 
întâlniri de lucru ce a 
avut loc la filiala județeană CECCAR, în sala de cursuri „Emanoil Ioan Nechifor”. Din partea DGRFP 
Brașov a participat Daniela Fleșaru – șef Serviciu asistență contribuabili, iar din partea conducerii 

filialei, președintele, ec. Nicolae 
Băjan, și directorul executiv, ec. 
Cornelia Deleanu.  

Întrucât modificările 
Codului fiscal au fost dezbătute 
cu prilejul diverselor întâlniri ce 
au avut loc la nivelul filialei 
(seminare, întrevederi de lucru, 
cursuri de dezvoltare 
profesională), scopul acestei 
întruniri a fost clarificarea unor 
probleme, spețe, aspecte și 
cazuri concrete semnalate de 
membri. De menționat că 

declarațiile 088 și 394 au fost centrul dezbaterilor. 
Seminarul a fost interactiv, oferind celor prezenți posibilitatea de a adresa întrebări cu privire 

la problemele cu care se confruntă zi de zi în activitatea financiar-contabilă, probleme la care au 
primit răspunsuri avizate din partea reprezentantului DGRFP Brașov. 
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FILIALA CECCAR BRĂILA 

 
Brăila – La mulți ani, CECCAR! La mulți ani, domnule președinte, Eugeniu Surdu! 
 

Ziua de 5 aprilie a fost un prilej de sărbătoare la Brăila, în cadrul filialei CECCAR fiind 
marcată venerabila vârstă a expertului contabil de onoare, Eugeniu Surdu, primul președinte al 
filialei și unul dintre fondatorii acesteia. Acțiunea, intitulată generic 95 – 85 ani, a marcat, de 
asemenea, și cei 95 de ani de existență a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 
România, înființat prin decret regal în anul 1921. Eugeniu Surdu, despre a cărui aniversare am 
amintit mai sus, a fost președinte al Filialei CECCAR Brăila în perioada 1994-2000, între anii 2002 și 
2010 ocupând funcția de auditor de calitate al filialei.  

Evenimentul a constituit un bun prilej de întâlnire a „seniorilor” profesioniști contabili – experți 
contabili de onoare, membri ai primului Consiliu al filialei, dar și alți membri, foști elevi ai profesorului 
Eugeniu Surdu în perioada în care domnia sa a ocupat funcția de cadru didactic la Catedra de 
Contabilitate a Colegiului (Liceului) Economic Brăila. Au onorat cu prezența, de asemenea, actualul 



Aprilie,   Nr. 4/ 2016                                              Etică  •  Educaţie  •  Calitate 

 

11 
 

președinte al filialei, Gheorghe Stroe, Paula Ștefănescu, președinte al filialei în perioada 2008-2016, 
dar și membri ai actualului Consiliu al filialei, împreună cu executivul CECCAR Brăila. 

Aniversarea le-a oferit ocazia celor prezenți să depene frumoase amintiri din viața CECCAR 
și a filialei, numele prof. univ. dr. Marin Toma, președinte al organismului profesional, fiind rostit și 
de această dată cu recunoștința cuvenită celui care a făcut posibilă reînființarea Corpului după anii 
'90. 

Au luat cuvântul în cadrul evenimentului organizat de CECCAR Brăila foștii președinți 
Eugeniu Surdu și Paula Ștefănescu, președintele în funcție, Gheorghe Stroe, directorul executiv, 
Carmen Tamași-Klaus, și Victoria Gheorghe – președinte al Comisiei de disciplină de pe lângă 
Consiliul filialei Brăila, din a cărei intervenție amintim:  

„2016 – 95 de ani de la înființarea CECCAR. Precum stejarul falnic, Corpul Contabililor 
Autorizați și Experților Contabili a rezistat de la data înființării inițiale, 13 iulie 1921, și până la 10 
martie 1951, timp de 30 de ani. 

Dintr-o ghindă îngropată adânc timp de 41 de ani pe pământul românesc a răsărit un nou 
vlăstar de stejar, la data de 10 iulie 1992, ce se va numi CECCAR și care astăzi, de la prima 
plantare, a crescut tot mai vertiginos și are 42 de ramuri groase cu 23.350 de vlăstare. 

Cu ocazia constituirii primului Consiliu Superior al Corpului, Grigore Trancu-Iași, cel fără de 
care apariția legii ar fi fost aproape imposibilă, spunea: «Lupta pe care noi am dus’o în rândurile 
înaintate pentru a pregăti o soartă mai bună colegilor noștri, dificultățile de tot felul cu care am avut 
de luptat, piedicele puse la fiecare pas constituiau greutatea ridicărei Calvarului; numai prin 
sforțări uriașe făcute conștient am putut trece prin barajul ce ne sta împotrivă, pentru a ocupa 
poziția favorabilă de unde să putem domina vederea. 

Drumul este făcut, colegii noștri n’au decât să pășească ferm, înălțarea lor din toate punctele 
de vedere le este asigurată. 

Lucrați colegi cu toții, ridicați-vă cu ori ce mari greutăți ați avea de luptat pe muntele Nebo, 
căci alte orizonturi se ivesc. Veți avea și voi satisfacția greutăților învinse și orizonturilor văzute»”. 

Victoria Gheorghe, președintele Comisiei de disciplină a filialei, a continuat cuvântarea, 
adăugând: „Corpul Contabililor Autorizați și Experților Contabili, de la 1921 până... anul acesta, 2016 
– CECCAR, exprimat în câteva versuri: 
 
ISTORIA CECCAR 
 
După «Sforțări uriașe» în anul 1921 în luna lui Cuptor, 
Cu optzeci și trei de voturi unanime a fost plantat un «Stejar». 
Falnic a crescut acesta cu Trâncu-Iași – Cofondator 
Butculescu președinte și Necula secretar. 
 
Și în anul 'treizecinouă, șaptezeci de ramuri groase 
Cu cincisprezece mii de vlăstare crescuseră vertiginos, 
Cu esența românească și rădăcini sănătoase  
«Stejarul» nostru devenise falnic și tot mai viguros. 
 
Dar furtuna nemiloasă a celui de-Al Doilea Război Mondial 
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A ajuns în România și a atins, fără milă, coroana falnicului stejar. 
Și rând pe rând au căzut ramuri și vlăstare în special, 
Dar a rezistat stejarul, deși a fost un calvar. 
 
Trei decenii se scurseseră când uraganul comunist 
A mușcat din glia noastră, fără milă, cu sadism, 
Și securea comunistă a îngenuncheat, se pare, prin regimul stalinist, 
Falnicul «Stejar» ce rezistase treizeci de ani cu eroism. 
 
Dar într-o bună zi de primăvară, după 41 de ani, 
Dintr-o ghindă ascunsă temeinic în pământul «proaspăt eliberat de răni» 
A răsărit vlăstarul unui stejar puternic într-o «pădure de platani» 
Ce crește înalt și drept continuu și la douăzeci și patru de ani. 
 
Astăzi, stejarul nostru cu 42 de ramuri puternice înflorește an de an, 
Cu douăzeci și trei de mii trei sute cincizeci de vlăstare drepte și tari 
Și nu-l va mai putea doborî nimeni, niciodată 
Atât cât vor exista oameni puternici, liberi și morali.”  

La finalul evenimentului, urarea „Mulți ani trăiască!” a fost rostită cu multă bucurie prin 
glasurile tuturor.  

 
Din toată inima, 

La mulți ani, CECCAR! 
La mulți ani, domnule profesor Eugeniu Surdu! 

 
Brăila – Sesiune de informare privind programele finanțate din fonduri europene 
 

Filiala CECCAR Brăila a organizat o sesiune de informare a profesioniștilor contabili privind 
programele ce urmează a se derula și implementa în 2016 atât din fonduri nerambursabile finanțate 
din bugetul de stat, cât și prin liniile deschise aferente programelor derulate prin fonduri europene. În 
cadrul acțiunii desfășurate la 7 aprilie a.c., Daniela Cojocaru, consilier al Oficiului Teritorial pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Constantă – Centrul Brăila, a prezentat proiectele 
programelor ce urmează a se derula în anul 2016, și anume: 

o Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și 
serviciilor de piață – program în cadrul căruia intră ca activități eligibile pe domeniul serviciilor 
și codul CAEN 692*; 

o Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii debutanți – SRLD; 

o Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul IMM; 

o Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2016; 
o Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea 

accesului acestora la finanțare – START; 
o Programul național multianual de microindustrializare; 
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o Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii 
în mediul rural. 

De asemenea, în cadrul 
întâlnirii, dr. ec. Iuliana Anastasia 
Panaitescu, formator CECCAR și 
reprezentant al Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est, a 
prezentat programele finanțate din 
fonduri europene deschise în această 
lună în cadrul programelor de 
dezvoltare regională 2014-2020: 
POR 2014-2020, Programul 
Operațional Inițiativa IMM – 
facilitarea IMM-urilor privind accesul 
la finanțare, noul program așteptat cu 
mare interes la nivel local în vederea 
susținerii IMM-urilor împreună cu 
Ghidul IMM 2014-2020, Programul 
Operațional Competitivitate, 
Programul Horizont 2020 – linii 

deschise și explicații privind aplicația practică online My Smis prin intermediul căreia beneficiarii 
încarcă și transmit spre evaluare cererile de finanțare.  

Participanții au apreciat organizarea acestei instruiri atractive, de mare interes pentru 
profesioniștii contabili, și au felicitat vorbitorii pentru relevanța informațiilor oferite, utile nu numai 
specialiștilor în domeniul financiar-contabil, ci și mediului de afaceri în general.  
 
 
Caravana de informare POR 2014-2020, la Brăila 
 

Filiala CECCAR Brăila a participat la o sesiune de informare privind oportunități de finanțare 
pentru patru priorități de investiții din cadrul POR 2014-2020, organizată de Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Întâlnirea ce a avut loc în 15 aprilie s-a desfășurat în sala de ședințe a ADR 
SE Brăila și a abordat următoarele priorități de investiții: 

 Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale; 

 
 Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural; 
 Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural; 
 Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 

urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 
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dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

 Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, 
Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin 
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea 
accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice. 
Au fost prezentate, pe parcursul întâlnirii, detalii referitoare la platforma MySMIS, program 

informatic prin intermediul căruia beneficiarii pot depune cererile de finanțare și documentațiile 
aferente. 

Sesiunea de informare a reunit profesioniști din rândul potențialilor beneficiari de fonduri 
europene, la discuții participând reprezentanți ai autorităților publice locale, asociațiilor de 
proprietari, cultelor religioase și organizațiilor neguvernamentale interesate, precum și reprezentanți 
ai Filialei CECCAR Brăila: directorul executiv, Carmen Tamași Klaus, Doinița Burciu și Cristina 
Bunea Bontaș – vicepreședinți ai filialei, alături de un grup de profesioniști contabili. 

 
 
Legislația financiar–fiscală, dezbătută la Brăila 

 
La întâlnirea din 19 aprilie, organizată la sediul Filialei CECCAR Brăila, reprezentantul AJFP 

Brăila, consilier superior Mariana Lozneanu, a reținut atenția membrilor cu noutățile aferente 
legislației financiar-fiscale publicate. Dezbaterile au avut ca subiect următoarele acte normative: 
o Ordinul nr. 682/1154/2016 din 7 aprilie 2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a 
sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul 
de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri 
definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în M. Of.  nr. 274 din 
12 aprilie 2016; 
o Ordinul nr. 1164/2016 din 7 aprilie 2016 pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor 
debitorilor care înregistrează obligaţii 
fiscale restante, precum şi cuantumul 
acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 558/2016, 
publicat în M. Of.  nr. 274 din 12 aprilie 
2016; 
 Conform acestei proceduri nu 
fac obiectul publicării obligaţiile fiscale 
restante al căror cuantum total este 
sub următoarele plafoane: 
    a) 100.000 lei, în cazul debitorilor 
care au calitatea de mare contribuabil; 
    b) 50.000 lei, în cazul debitorilor 
care au calitatea de contribuabil 
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mijlociu; 
    c) 10.000 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) 1.500 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c)." 
o Ordinul nr. 450/2016 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici 
şi persoanele juridice fără scop patrimonial publicat în M. Of.  nr. 274 din 12 aprilie 2016; 
o Ordinul nr. 1155/2016 din 7 aprilie 2016 privind emiterea prin intermediul centrului de 
imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedural publicat în M. Of.  nr. 274 din 12 
aprilie 2016; 

Prin prezentul ordin se stabilesc un număr de 29 acte administrative fiscale şi procedurale, 
emise de către organele fiscale centrale şi tipărite prin intermediul centrului de imprimare masivă, 
care sunt valabile fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, 
şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele legale aplicabile în materie. 
o Ordinul nr. 412/2016 din 24 martie 2016 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la 
ţigarete, publicat în M. Of.  nr. 228 din 28 martie 2016; 
o Ordinul nr. 962/2016 din 11 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din 
oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la 
sursă, publicat în M. Of.  nr. 233 din 30 martie 2016; 
o Ordinul nr. 1094/2016 din 28 martie 2016 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal 
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, 
împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicat în M. Of.  nr. 239 din 31 
martie 2016; 
o Ordinul nr. 1099/2016 din 29 martie 2016 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care 
duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în M. Of.  nr. 239 din 
31 martie 2016; 
o Ordinul nr. 1105/2016 din 29 martie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor 
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe 
teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA; 
publicat în M. Of.  nr. 242 din 1 aprilie 2016; 
o Ordinul nr. 1106/2016 din 29 martie 2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de 
informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3770/2015, publicat în M. Of.  
nr. 239 din 31 martie 2016; 
o Ordinul  nr. 47/2016 din 8 martie 2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a 
accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 
10 alin. (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, publicat în M. Of.  nr. 
234 din 30 martie 2016; 
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o Legile nr. 26, 27, 28, 29/2016 din 17 din martie 2016 pentru ratificarea unor 
Acorduri/Conventii dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite,  Regatul 
Norvegiei, Republica Italiană, Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit; 
o Hotărârea  Nr. 159/2016 din 11 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016, publicat în M. Of.  nr. 208 din 21 martie 2016. 

La finalul întâlnirii au fost reamintite obligațiile fiscale conform calendarului aferent lunii aprilie 
2016. 
 
CECCAR Brăila – Profesioniștii contabili, în dialog cu tinerii 

 
Filiala CECCAR Brăila a organizat, ca parte a acțiunilor dedicate Săptămânii „Școala Altfel”, o 

întâlnire între profesioniștii contabili și elevi ai Colegiului Pedagogic „Dumitru Panaitescu 
Perpessicius”, care a avut loc în 21 aprilie la sediul filialei, în sala de cursuri „N.N. Constantinescu”. 

Un grup de 25 de elevi de la secția Științe sociale, condus de profesorii Doina Mihălceanu și 
Florin Cioroianu, a avut ocazia de a afla, „direct de la sursă”, avantajele oferite de calitatea de expert 
contabil și contabil autorizat și oportunitățile care se găsesc pe piața serviciilor contabile. 
Profesioniștii contabili au fost reprezentați de conducerea Filialei CECCAR Brăila, respectiv 
Gheorghe Stroe, președintele Consiliului filialei, și Carmen Tamași Klaus, directorul executiv, și doi 
practicieni de seamă la nivel local – Gina Tudose, expert contabil liber-profesionist, și Ionica Ghiban, 
administratorul unei societăți de expertiză contabilă.  

Discuțiile au abordat subiecte precum posibilitățile tinerilor elevi de a alege o carieră, 
oportunitățile pe care le oferă profesia contabilă, condițiile de înscriere la examenul de acces la 
stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, implicarea CECCAR în 
dezvoltarea profesională continuă a membrilor săi, dar și a profesioniștilor aflați la început de 
carieră, piața serviciilor 
contabile și posibilitățile de 
diversificare a activităților 
profesionale desfășurate sub 
egida Corpului.  

Ca profesioniști de 
succes, Gina Tudose și 
Ionica Ghiban le-au 
împărtășit elevilor idei și 
concluzii desprinse din 
experiența proprie și i-au 
încurajat să aleagă o carieră 
în domeniul financiar-
contabil. 

La finalul întâlnirii a 
avut loc o sesiune de 
întrebări în care tinerii și-au 
manifestat interesul pentru 
cele prezentate și au cerut 
detalii suplimentare. Aceștia 
au primit pliante cuprinzând condițiile de acces la stagiu și s-au declarat încântați de primirea 
călduroasă și deschiderea profesioniștilor pe care i-au întâlnit la Filiala CECCAR Brăila.  
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Masa rotundă Importanța calității în promovarea serviciilor contabile, la Brăila 
 
Profesioniștii contabili membri ai CECCAR s-au reunit, în 22 aprilie, la sediul Filialei CECCAR 

Brăila cu prilejul unei mese rotunde cu tema Importanța calității în promovarea serviciilor contabile, 
organizată de conducerea filialei. 

La eveniment au participat Gheorghe Stroe, președintele filialei, Carmen Tamași Klaus, 
directorul executiv, experți contabili și contabili autorizați membri ai filialei. Întâlnirea a fost moderată 
de auditorul de calitate Gheorghe Nisipeanu și a avut ca invitat de onoare pe conf. univ. dr. Camelia 
Vechiu, decanul Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila a Universității 
„Constantin Brâncoveanu”. 

În cuvântul de deschidere, directorul executiv, Carmen Tamași Klaus, a menționat că prezența 
conf. univ. dr. Camelia Vechiu la acțiunea filialei este o dovadă a colaborării celor două instituții și o 
urmare firească a activităților desfășurate pe parcursul întregii săptămâni 18-22 aprilie sub egida „Să 
știi mai multe, să fii mai bun!”, având în vedere participarea conducerii Filialei CECCAR Brăila, 

alături de boardul Universității „Constantin Brâncoveanu” – centrul Brăila, de studenți și elevi, la 
diverse acțiuni organizate de universitate și mediatizate de ambele instituții.  

S-a menționat, de asemenea, că pentru CECCAR educația, pregătirea profesională continuă și 
preocuparea de a fi mai bun sunt deziderate reunite în principiile fundamentale care ghidează 
activitatea profesioniștilor contabili, iar calitatea serviciilor este cea mai bună metodă de promovare 
directă a practicienilor în domeniul financiar-contabil.  

La rândul său, președintele filialei, Gheorghe Stroe, a reamintit că anul acesta Corpul 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România împlinește 95 de ani de existență, motiv de 
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bucurie și mândrie, iar fiecare întâlnire profesională se va desfășura sub egida acestui eveniment 
major din viața CECCAR.  

Întâlnirea a continuat cu prezentarea profesională realizată de Gheorghe Nisipeanu, auditorul 
de calitate al filialei, care a cuprins următoarele teme:  

– scopul Standardului Internațional pentru Controlul Calității (ISQC 1) și al Standardului 
Profesional nr. 40 privind controlul calității și managementul relațiilor cu clienții; 

– elementele sistemului de control al calității; 
– rolul conducerii în promovarea calității; 
– conținutul politicilor și procedurilor de calitate cu privire la: respectarea cerințelor etice; 

acceptarea și menținerea relațiilor cu clienții; resursele umane; realizarea misiunilor; 
monitorizarea misiunilor; 

– conținutul politicilor și procedurilor cu privire de documentația misiunilor. 
Membrii care au participat la reuniune și-au exprimat la final opiniile cu privire la necesitatea 

armonizării cerințelor în materie de calitate cu practica profesională și provocările pe care le 
presupune colaborarea cu clienții. 

Nu în ultimul rând, conf. univ. dr. Camelia Vechiu a trecut în revistă metodele de promovare a 
serviciilor profesionale, subliniind necesitatea ca profesioniștii contabili să presteze servicii la cele 
mai înalte standarde, ca factor indispensabil evoluției economice, și și-a exprimat aprecierea față de 
informațiile prezentate. 
 

Ziua Antreprenoriatului, la Brăila 
 
Acțiuni dedicate dezvoltării personale au fost organizate în Săptămâna „Să știi mai multe, să fii 

mai bun!” de Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila a Universității 
„Constantin Brâncoveanu” și au cuprins evenimentul Ziua Antreprenoriatului, desfășurat la 21 aprilie, 
cu participarea, în calitate de invitat, a președintelui Filialei CECCAR Brăila, Gheorghe Stroe. 

Evenimentul a avut loc la sediul facultății și a avut ca invitați, pe lângă președintele filialei 
Brăila, pe Lăcrămioara Avădanei, Ionela Popa și Alina Lupașcu, studente la diverse programe de 
studii și tinere antreprenoare de succes. De asemenea, au participat cadre didactice, studenți și 
elevi de la licee brăilene. 

Invitații au ținut scurte cuvântări în care au prezentat motivațiile ce i-au determinat să inițieze 
propria afacere, provocările pe care le-au întâmpinat în acest demers, dar și satisfacțiile pe care le-
au obținut, calitățile pe care ar trebui să le aibă un antreprenor și pașii de urmat pentru a clădi și 
consolida propriul business. Aceștia au pus accentul pe faptul că valorificarea oportunităților 
reprezintă o condiție necesară pentru a reuși. 

În discursul său, președintele Filialei CECCAR Brăila i-a încurajat pe tinerii prezenți să aleagă 
o carieră de expert contabil liber-profesionist, să urmeze pașii de obținere a acestui titlu și a 
prezentat organismul profesional CECCAR și preocupările acestuia pentru dezvoltarea și 
menținerea competențelor profesionale ale celor care obțin calitatea de expert contabil. 

Întâlnirea s-a concretizat într-o dezbatere activă, în care elevii și studenții au dialogat cu 
invitații, le-au adresat diverse întrebări și și-au expus propriul punct de vedere. 
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FILIALA CECCAR BUCUREȘTI 

 
Elevi ai unui liceu din Turcia, în vizită de studiu la Filiala CECCAR București 
 

Un grup de elevi turci, beneficiari ai programului Erasmus+, European Accounting System 
and Private Pension, aflați în România pentru schimb de experiență cu elevii Colegiului Economic 
„Costin C. Kirițescu” din Capitală, au fost oaspeții filialei CECCAR București în 15 aprilie. 

Împreună cu delegația care îi însoțește, formată din directorul și alte două cadre didactice ale 
liceului turc, elevii au primit informații despre CECCAR, despre istoria de 95 de ani a organismului 
profesional și renumele de care se bucură acesta la nivel internațional. Elevilor li s-a alăturat și 
primul președinte al filialei CECCAR București, Ali Eden.  

Şi pentru că istoria se reflectă cel mai bine în imagini din vremurile pe care dorim să le 
evocăm, directorul executiv al filialei, ec. Elena Boban, împreună cu președintele, lect. univ. dr. 
Florentin Caloian, le-au prezentat elevilor un film cu istoria organismului profesional de la înființare, 
din 1921, și până în zilele noastre. Aceştia au putut vedea astfel progresul profesiei de-a lungul 
timpului, mărturie stând și obiectele expuse la Muzeul Profesiei Contabile, pe care l-au vizitat în 
aceeași zi. Conducerea filialei le-a arătat documente şi instrumente de lucru specifice contabilității, 
mărturii scrise ale momentelor-cheie din existența Corpului, de la primele atestări ale activităților 
contabile din România până la ample lucrări din prezent.  
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Pentru a le prezenta o bucățică din bogata istorie a României și din frumusețile Bucureștiului, 
conducerea filialei a însoţit grupul de elevi turci la Biserica Dobroteasa, care are o istorie ce poate 
trezi interesul cercetătorului, dar şi al oricărui privitor iubitor de trecut.  

De asemenea, 
vicepreședintele filialei 
CECCAR București, 
Alexandru Paru, 
împreună cu 
președintele și directorul 
executiv ai filialei au fost 
prezenți în 18 aprilie la 
Colegiul Economic 
„Costin C. Kirițescu”. 
Vicepreședintele le-a 
vorbit elevilor turci 
despre avantajele care 
decurg din practicarea 
profesiei contabile și 
despre nevoia permanentă de profesioniști contabili care să ofere servicii de calitate. Aceștia au 
beneficiat de sfaturi în alegerea locului de muncă și au aflat că peste o sută de meserii sunt din 
domeniul economic, conform clasificării ocupațiilor.  

Elevii au primit cu interes toate informațiile prezentate în cele două zile, exprimându-și dorința 
de a urma o carieră în domeniul economic, aceasta dovedind încă o dată eficiența acțiunilor 
întreprinse de filială pentru orientarea tinerilor în alegerea carierei. 
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De asemenea, în luna aprilie filiala Bucureşti a organizat cursuri de pregătire a membrilor, 
cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă: Audit și certificare – Doctrină 
și deontologie, ce a avut loc în perioada 25-26 aprilie, la care au participat aproximativ 70 de 
cursanți, și Înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de raportare financiară, care a avut 
loc în perioada 27-28 aprilie, la care au participat aproximativ 65 de membri. 

 

FILIALA CECCAR COVASNA 

 
Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul 
DGRFP Braşov 

 
În 14 aprilie 2016, Benko Pal – preşedintele Filialei Covasna, a participat la sediul AJFP Covasna la 
o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Administraţiei pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul DGRFP 
Braşov pentru punerea de acord a metodei de lucru şi colaborare cu agenţii economici mijlocii din 
judeţ, care din 1 februarie sunt administraţi de către DGRFP Braşov. S-au găsit soluţii şi metode de 
lucru la probleme ce îi preocupă pe contribuabili, reprezentanţii Administraţiei pentru Contribuabili 
Mijlocii din cadrul DGRFP Braşov – Vasile Ţibre - director executiv inspecţie fiscală, şef 
administraţie adjunct – inspecţie fiscală contribuabili mijlocii, Andrea Jurca, respectiv şef 
administraţie adjunct – colectare contribuabili mijlocii Mirela Botas – reținând spre soluționare toate 
problemele înaintate de membri. 

 
Întâlnirea lunară cu membrii 

La întâlnirea lunară cu membrii din 12 
aprilie, preşedintele filialei, Benko Pal, a 
prezentat noutăţile legislative apărute în 
perioada 10 martie - 12 aprilie 2016 şi a 
prelucrat ordine ale MFP şi ANAF, venind 
astfel în sprijinul membrilor cu explicații 
privind legislația în vigoare. 
O importanţă deosebită s-a acordat: 

o H.G. 159 pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016. 
o OANAF  1105 –  pentru modificarea OANAF  nr. 3.769/2015 privind  D-394 – declararea 
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri 
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de TVA şi pentru aprobarea modelului declaraţiei 
informative  privind livrările/prestările şi achiziţiile 
efectuate pe teritoriul naţional de persoanele 
înregistrate în scopuri de TVA. 
o OANAF 962  pentru aprobarea Procedurii 
privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau reţinere la sursă. 

La această întâlnire a fost invitat 
reprezentantul HAMOR Soft SRL, Maria Bodosi, 
care a prezentat informaţii utile privind modificările intervenite în programul de contabilitate şi de 
salarizare ca urmare a modificărilor legislative.   

 

Seminar cu stagiarii filialei 

În 26 aprilie a avut loc o masă rotundă, Principii şi politici contabile în evidenţa şi raportările 
anglo – saxonă, respectiv cea românească, temă fiind solicitată de stagiari, care au pregătit 
prezentări ale unor asemănări şi deosebiri între cele două raportări financiare. 

La sfârșitul dezbaterilor, participanţii au concluzionat că şi-au lărgit cultura profesională.     
 

Ziua porţilor deschise  
 

Filiala Covasna a continuat acţiunea „Ziua porţilor deschise” pentru îndrumarea/orientarea 
elevilor din anii terminali ai Liceului Tehnologic Economic Administrativ „Berde Aron” din Sf. 
Gheorghe. 

Astfel, în 7 aprilie filiala a 
primit viziat unui grup de 40 de elevi 
cărora le-au fost prezentate 
perspectivele pe care le oferă 
cariera contabilă, aceștia aflând 
totodată istoria organismului 
profesional şi criteriile pentru 
obţinerea calităţii de expert contabil 
şi contabil autorizat. 

Elevii fiind foarte interesaţi 
de cariera lor, au adresat multe 
întrebări cu privire la domeniul 
antreprenorial și profesia contabilă.   
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FILIALA CECCAR DÂMBOVIȚA 
 
Documentarea lucrărilor în cadrul auditului de calitate în domeniul serviciilor contabile - 
întocmirea dosarelor de lucru 

 
În 14 aprilie a fost 

organizată, la sediul filialei din 
Târgoviște, întâlnirea de lucru 
cu tema: Documentarea 
lucrărilor în cadrul auditului de 
calitate în domeniul serviciilor 
contabile - întocmirea 
dosarelor de lucru. 

Acțiunea a fost 
moderată de către expert 
contabil Mioara Dinu, auditor 
de calitate CECCAR Filiala 
Dâmbovița. 

Membrii participanți au 
solicitat îndrumări cu privire la 
întocmirea dosarelor de lucru 
și la conținutul acestora. 

De asemenea, s-a 
adus în discuție și redactarea raportului de încheiere a misiunilor, care poate cuprinde și informații 
suplimentare pe care expertul contabil le consideră necesare în scopul informării corecte și 
complete a utilizatorilor, necesitatea încheierii actelor adiționale, în cazul modificărilor unor elemente 
ale contractelor de prestări servicii încheiate cu clienții. 
 
Fiscalitatea de la A la Z 

 
Fiscalitatea de la A la Z a fost dezbătută la Dâmbovița în data de 16 aprilie cu ocazia 

conferinței cu același nume organizate de Centrul de Excelență în Business și Economie. 
Evenimentul s-a remarcat prin volumul de informații tratate pentru a veni în sprijinul celor mai 
performante practici ale profesioniștilor contabili destinate susținerii mediului de afaceri. 

Organizarea acțiunii a venit ca rezultat al semnalului tras de reprezentanți ai profesiilor de 
expert contabil și contabil autorizat de la nivel local cu privire la dificultățile și provocările generate 
de interpretarea legislației de profil, întâlnirea profesională reușind să clarifice aspecte relevante 
pentru specialiștii care își desfășoară activitatea în domeniul financiar-contabil. 
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Temele înscrise pe agenda de lucru a conferinţei au stârnit interesul specialiştilor din 
comunitatea de afaceri locală, ceea ce a făcut ca sala de cursuri „Theodor Ștefănescu” din incinta 
Filialei CECCAR Dâmboviţa să devină neîncăpătoare.  

Discuțiile au accentuat provocările cu care practicianul în contabilitate se confruntă în era 
digitală. S-a evidențiat, totodată, impactul major pe care îl au progresele tehnicilor în ceea ce 
privește extragerea și analiza informațiilor asupra modului în care companiile își desfășoară 
activitatea. 

În acest context s-a menționat că a devenit o tendinţă globală colectarea datelor în format 
electronic. Discuțiile au reliefat că instituțiile statului, la rândul lor, își dezvoltă capacitatea de 
verificare a datelor în format electronic şi se adaptează la tendințele moderne pe măsură ce 
colectează, schimbă și folosesc datele contribuabililor, subliniindu-se că aceasta reprezintă noua 
realitate la care trebuie să se racordeze mediul de afaceri din România.  

În urma dezbaterilor a rezultat că, la ora actuală, este evident sprijinul pe care profesionistul 
contabil îl oferă pregătirii contribuabililor pentru verificarea informațiilor în format electronic. Aportul 
său profesional este vital pentru gestionarea viitoarelor inspecții. De asemenea, s-a menționat că 
trebuie să se aibă în vedere faptul că datele privind TVA, de exemplu, constau, în general, în 
cantități mari de informații contabile și de gestiune răspândite în întregul sistem contabil/IT.  

Clarificarea unor aspecte tehnice și schimbul interactiv de informaţii au fost apreciate de 
participanți. 
 

Să știi mai multe, să fii mai bun 2016 

În săptămâna 
„Şcoala Altfel”, CECCAR 
Filiala Dâmboviţa a 
continuat acțiunile de 
familiarizare a elevilor cu 
noţiuni de educaţie 
financiară, temele 
dezbătute fiind Cum 
câştigăm şi cum 
economisim banii, Banii 
virtuali, Valoarea banilor şi 
Sistemul de asigurări. 

Miercuri, 20 aprilie, 
preşedintele Consiliului 
filialei Dâmboviţa, Gabriela 
Anghel, şi directorul 
executiv, Doina Leuştean, 
au fost prezente la Şcoala 
Coresi. Acţiunea educativă 
a debutat cu prezentarea CECCAR şi a profesiilor de expert contabil şi contabil autorizat. Temele au 
fost aduse la cunoştință elevilor din clasa a V-a, materialul fiind conceput şi prezentat de către 
expert contabil Gabriela Anghel într-o manieră atractivă, fapt care a determinat antrenarea elevilor 
într-o adevărată dezbatere legată de subiectele abordate. 
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Echipei filialei 
Dâmboviţa i s-a alăturat 
şi Marilena Dumitrescu, 
vicepreşedinte în 
Consiliul filialei. 
Conducerea aleasă şi 
executivă a filialei a fost 
oaspete al Bibliotecii 
Judeţene „Ion Heliade 
Rădulescu”, unde a avut 
loc întrevederea, pe 
aceleaşi teme, cu elevii 
claselor a IV-a de la 
Şcoala „Mihai Viteazul” 
din Târgovişte şi de la 
Şcoala Generală nr. 2 
Picior de Munte. 
Subiectele au atras 
atenţia copiilor, ei fiind 

foarte activi, ascultând  şi participând cu plăcere la expunere. Pentru a se adapta celor mici, 
materialul a fost 
completat cu 
exemple practice, 
ghicitori şi chiar o 
scurtă şi înţeleaptă 
poveste despre 
„banul muncit”. 

Joi, 21 aprilie, 
la Biblioteca 
Judeţeană, 
activitatea de 
educație financiară a 
continuat cu aceleaşi 
teme amintite mai 
sus, de data aceasta 
prezenţi fiind copiii 
de la Şcoala „Matei 
Basarab”, clasa a 
VII-a. 

Acţiunea 
filialei a reuşit sa 
trezească atât interesul cadrelor didactice, cât și al elevilor pentru noţiunile financiare explicate, 
pentru o educaţie în spiritul înţelegerii mecanismelor fără de care societatea nu poate exista.  

„Să ştii mai multe, să fii mai bun” este ceea ce ne dorim pentru copiii noştri! 
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FILIALA CECCAR DOLJ 
 
Seminar în domeniul legislației muncii 

 
Specialiști din cadrul Inspectoratului 

Teritorial de Muncă Dolj au participat în 13 
aprilie, la seminarul organizat de CECCAR 
Dolj, prezentând profesioniștilor contabili 
prezenți probleme de actualitate privind 
legislația muncii. 

Reprezentanți ai ITM Dolj – Liviu Vătafu, 
expert, Dorina Burtescu, inspector de muncă, 
și Dan Purcărescu, inspector în domeniul 
securității și sănătății în muncă – au făcut 
cunoscute celor de față proceduri referitoare la 
Registrul General de Evidență a Salariaților în 
format electronic ReviSal, respectiv 
modalitatea de încheiere, reziliere, prelungire 
și înregistrare în aplicația informatică ReviSal a contractelor de muncă. De asemenea, aceștia au 
oferit răspunsuri profesionale la întrebările adresate de participanți cu privire la legislația, securitatea 
și sănătatea muncii. Seminarul a condus la soluționarea diferitelor aspecte tehnice și legislative 
expuse de participanți, înscrise în tematica întâlnirii. 

În deschidere, Florin Lascu, directorul executiv al filialei, le-a recomandat participanților ca 
activitatea profesională să le fie ghidată de principiile Codului etic național al profesioniștilor 
contabili: integritate, obiectivitate, competență profesională și prudență, confidențialitate, 
comportament profesional și respect față de normele tehnice și profesionale. 

Seminarul, desfășurat pe parcursul a două ore, s-a bucurat de prezența a aproximativ 100 de 
profesioniști contabili din cadrul 
societăților comerciale de la nivelul 
județului Dolj și membri ai Camerei de 
Comerț și Industrie Dolj. 

În luna aprilie Filiala CECCAR 
Dolj a colaborat cu instituțiile de la 
nivel local în scopul bunei desfășurări 
a activității contabile la nivelul 
județului, informând permanent 
reprezentanții mediului de afaceri cu 
privire la prevederile legislative în 
domeniul organizării și conducerii 
contabilității.  
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FILIALA CECCAR GORJ 
 

În 14 aprilie a avut loc, în sala de curs a filialei, o masă rotundă cu tema Standardele 
profesionale, aplicarea acestora și încadrarea unui cabinet de expertiză contabilă în clasa de 
calitate. Auditorul de calitate, împreună cu directorul executiv, membrii Comisiei de disciplină și 
responsabilul de pregătirea profesională din cadrul filialei au dorit să clarifice prevederile 
standardelor profesionale, modul de aplicare a acestora de către membri și aspectele privind 
criteriile calitative de încadrare în clasele de calitate. Au fost prezenți în sală profesioniști contabili 
din cadrul cabinetelor propuse a fi auditate în anii 2016 și 2017 și noii membri ai filialei care au 
obținut calitatea de expert contabil în urma susținerii examenului de aptitudini - sesiunea noiembrie 
2015.  

În vederea îmbunătățirii activității de instruire, educație și formare a experților contabili, le-au 
fost prezentate participanților aspecte cuprinse în Programul național – cadru de dezvoltare 
profesională continuă. 

Discuțiile s-au axat pe modul în care sunt aplicate normele profesionale de către membri.  
În 20 aprilie s-a organizat, la sediul filialei, întrunirea lunară cu membrii, care a avut ca temă 

principală Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a societăţilor comerciale, a întreprinderilor 
individuale şi a persoanelor fizice autorizate care au ca obiect de activitate conform clasei CAEN 
6920 - Activităţi de contabilitate şi Audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal. 

La acțiune au participat membrii Consiliului filialei, directorul executiv, auditorul de calitate, 
executivul filialei, precum și membri și stagiari din anul III – pentru a se familiariza cu procedurile de 
înregistrare a societăţilor la ORC. 

Președintele a filialei a prezentat cadrul juridic de înregistrare a societăţilor comerciale, 
făcând precizări referitoare la înregistrarea societăţilor de expertiză contabilă şi de contabilitate. 

Directorul executiv al filialei a precizat că pentru înregistrarea societăţilor de expertiză 
contabilă şi de contabilitate la ORC se solicită avizul filialei, care se emite în baza carnetului de 
membru cu viza pentru anul în curs, menționând că au obligația în termen de 30 de zile să prezinte 
filialei documentele eliberate de Oficiul Registrului Comerțului pentru înscriere în Tablou și emiterea 
autorizației de funcționare a noii societăți.  

În 25 aprilie a avut loc la sediul filialei un seminar la care au fost invitați să participe agenți 
economici din județ, reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și administratorii societăților 
membrie CECCAR. Scopul seminarului a fost informarea agenţilor economici care au încheiate 
contracte de prestări servicii cu membrii CECCAR cu privire la obligativitatea societăţilor de 
expertiză contabilă sau contabilitate să deţină aviz de lucru pentru anul în curs, iar persoanele fizice 
autorizate – ştampila cu viza anuală. În caz contrar, prestarea de servicii contabile fără aviz de lucru 
eliberat de C.E.C.C.A.R., se pedepsește conform prevederilor statutare şi legale. Totodată le-au fost 
reamintite membrilor condițiile de exercitare a profesiei și obținerea vizei anuale. 

Directorul executiv a reamintit că se vor dispune în continuare măsuri de sancționare a 
membrilor care nu vor respecta  deontologia profesionala, precum și identificarea persoanelor care 
conduc evidențe contabile sau desfãșoarã activitãți specifice fãrã a fi membre ale Corpului.  
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Acțiuni de formare profesională 

 
În luna aprilie toți stagiarii din cei trei ani de stagiu, au participat la cursurile de pregătire 

tehnică la disciplinele: evaluare, fuziuni și divizări de întreprinderi, și pregătire deontologică.  
Formatorii de stagiu au acordat consultații zilnic pentru rezolvarea temelor distribuite 

acestora, toate fiind premergătoare sesiunii de evaluare ce va avea loc în luna mai a acestui an. 
Stagiarii au primit numeroase informări prin intermediul poștei electronice cu privire la lucrările 

de pregătire practică și  cursurile de pregătire tehnică și deontologică. 
De asemenea în prima decadă a acestei luni s-a finalizat cursul  ,,Contabilitatea instituțiilor 

publice” organizat în cadrul Fundatiei ,,C.E.C.C.A.R. – Centrul de excelenta în business si 
economie” Tg-Jiu, având lector pe d-na prof. univ. dr. Aurelia Ștefănescu.  

Temele dezbătute au fost legate de aspectele particulare privind: reglementarea contabilității 
instituțiilor publice; organizarea contabilității, planul de conturi, politici și tratamente contabile 
specifice finanțării instituțiilor publice, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.  

Au fost dezbătute  cazuri practice ca urmare a nerespectarii metodologiei privind întocmirea 
situațiilor financiare și a depunerii cu întârziere a acestora, înregistrări contabile cu privire la active 
fixe corporale și necorporale, obiecte de inventar, decontări cu furnizori și clienți, avansuri de 
trezorerie, decontări cu personalul și asigurările sociale. 

Cursanții au beneficiat de suport de curs și materiale auxiliare, sală de curs cu toate dotările 
tehnice necesare, coffee- break. Programul a fost stabilit de comun acord cu participanții și cu 
lectorul formator, după formarea grupei de cursanți, corespondența cu aceștia a fost purtată 
telefonic și prin intermediul poștei electronice. 

Cursul a fost interactiv, în cadrul căruia a fost organizată și o sesiune de întrebări și 
răspunsuri au fost clarificate anumite situații practice, legate de contabilitatea instituțiilor publice. 

 

FILIALA CECCAR HARGHITA 

 
În intervalul 4 – 7 aprilie, la sediul Filialei CECCAR Harghita au fost organizate ore de curs la 

disciplinele fiscalitate, accesarea fondurilor europene, expertiză contabilă şi standarde profesionale, 
cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă. Cursurile au fost susţinute de 
lectorii abilitaţi CECCAR: Florin Dobre, Radu Florea şi Popa Aved Marta Csilla. La aceste cursuri au 
participat 90 de membri ai filialei. 

În data de 8 aprilie 2016 la sediul filialei a avut loc o întâlnire cu membrii, cu ocazia căreia au 
fost prelucrate  acte legislative apărute în ultima perioadă. S-au discutat probleme legate de unele 
speţe apărute în contabilitate şi fiscalitate în urma unor tranzacţii care aparţin clienţilor 
profesioniştilor contabili. 
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Membrii prezenţi la întâlnire au 
fost mulţumiţi de informaţiile primite, de 
condiţiile organizatorice şi de faptul că 
filiala, ca de fiecare dată, vine în 
întâmpinarea lor cu astfel de acţiuni. 

A devenit deja unul dintre cele mai 
îndrăgite acţiuni ale filialei, aceea de 
bucura sufletele unor copii nevoiaşi cu 
ocazia sărbătorilor. În 29  aprilie 2016 
conducerea Filialei CECCAR Harghita, 

prin Fundaţia Măreţie şi Talent, sprijiniţi de unii 
membri au strâns fonduri din care au oferit cadouri  
pentru 24 copii aflaţi în Centrul Social din Topliţa. 

 
 
 

 
FILIALA CECCAR HUNEDOARA  
 
Expertiza contabilă în dosarele penale / OMFP 123/2016 

 

În prima zi a lunii aprilie 2016 la invitația conducerii filialei CECCAR Hunedoara, Lucian 
Condurachi –Șef birou cauze complexe și investigarea fraudelor din cadrul Inspectoratului de poliție 
al județului Hunedoara s-a întâlnit cu Maria Mornea – președinta filialei, Viorica Lugojan – 
vicepreședinte al Biroului permanent, Petrică Lungoci – director executiv și Silvia Șimon – auditor de 
calitate, alături de care au fost identificate și dezbătute principalele probleme cu care se confruntă 
experții contabili pe de o parte, dar și organele de cercetare care solicită expertize de specialitate: 

- încadrarea expertizei in specialitatea contabilă sau fiscală 
- desemnarea/acceptarea expertului numit/parte 
- formularea obiectivelor 
- stabilirea onorariilor 
- respectarea termenelor 
- rolul auditului de calitate  
- utilitatea standardului profesional 
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Întâlnirea s-a dovedit atât de utilă, 
Lucian Condurachi angajându-se 
ca la prima sedință lărgită cu 
colegii din celelalte localități din 
județ să invite și conducerea 
Filialei CECCAR Hunedoara 
pentru ca bunele practici să fie 
generalizate la nivelul întregului 
județ. 

La întâlnirea lunară din 
data de 7 aprilie, membrii filialei 
au avut ca subiect de dezbatere 
principal Întocmirea situațiilor 
financiare anuale conform OMFP 
123/2016. La întâlnirea organizată 
la sediul filialei din Deva au 
participat și reprezentanți ai 

beneficiarilor situațiilor financiare anuale, respectiv persoane cu atribuții în creditarea agenților 
economici din BRD SG și BANCA TRANSILVANIA. În schimbul de experiență avut, aceștia au 
regăsit multe informații utile în activitatea de analiză a dosarelor de credite. 

 
FILIALA CECCAR IALOMIȚA 
 

Joi, 14 aprilie, a avut loc la 
Slobozia o întâlnire de lucru a 
conducerii Filialei Ialomița a CECCAR 
cu  Gheorghe Mocanu, Trezorier Șef 
al Trezoreriei Ialomița, și Paul Costea, 
Șef serviciu buget.  

Întâlnirea a avut ca 
obiectiv identificarea gradului de 
externalizare a serviciilor contabile în 
domeniul contabilității publice, gradul 
de implementare a ForExeBug, 
precum și modalități prin care filiala 
poate sprijinii procesul de instruire a 
profesioniștilor contabili care-și 
desfășoară activitatea în calitate de 
angajați ai entităților publice. 
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Filiala CECCAR 
Ialomița a organizat la 
Slobozia, prin Centrul de 
Excelență în Business și 
Economie, o sesiune de 
informare a oamenilor de 
afaceri locali cu privire la 
modificările aduse Codului 
fiscal și implicațiile 
acestora în activitatea 
întreprinderilor. 

Au fost dezbătute 
spețe întâlnite în practică, 

atitudinea organelor de control și 
modalitatea de gestionare 
corectă a activității de către 
contribuabili, aspecte privind 
declarația 088 și impactul său 
asupra activității întreprinderilor. 
De asemenea, s-a discutat 
gestionarea activității 
întreprinderilor declarate inactive 
din punct de vedere fiscal, ca 
urmare a expirării dovezii de 
sediu sau a mandatului 
administratorilor.  
Seminarul a avut ca obiectiv 
informarea participanților 
angajatori referitor la modificările 
intervenite privind regimul 
impozitării tichetelor, nivelul 
deductibilității asigurărilor de 
sănătate și a pensiilor private, 
calcularea cuantumului 
cheltuielilor sociale, acordarea de 
burse pentru studenți și elevi.  
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În 21 aprilie filiala 
Ialomița a organizat o 
întâlnire de lucru cu 
participarea 
reprezentanților Casei de 
Pensii Ialomița. Întâlnirea 
a avut ca obiectiv 
clarificarea anumitor 
aspecte cu privire la 
modul în care se pot 
asigura în sistemul public 
persoanele care nu sunt 
obligate să întocmească 
declarația 600, precum și 
modalitatea prin care cei care depun această declarație, dar nu au făcut opțiune pentru plata 
contribuției integrale, pot să contribuie astfel încât să beneficieze de stagiul integral. Pe agenda 
întâlnirii a fost și colaborarea dintre experții contabili și această instituție cu prilejul efectuării de 
lucrări de expertiză contabilă judiciară, precum și alte aspecte de etică privind relația cu membrii 
filialei.  

 

FILIALA CECCAR MARAMUREȘ 

 
Avantajele care decurg din practicarea profesiei contabile 

În 6 aprilie, preşedintele Filialei CECCAR Maramureş, conf. univ. dr. Diana Cozma Ighian, a 
participat la întâlnirea cu directorii principalelor instituţii de învăţământ din judeţul Maramureş si 
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Maramureş, desfășurată în sala Senatului din cadrul Centrului 
Universitar Nord Baia Mare, Universitatea 
Tehnică Cluj Napoca, unde s-a prezentat 
oferta educaţională a învăţământului superior 
băimărean, s-au discutat aspecte privind 
orientarea tinerilor către anumite programe 
şcolare compatibile cu necesităţile pieţei 
muncii, ţinând cont şi de oportunităţile oferite 
de piaţa muncii din judeţul Maramureş. 

Preşedintele filialei, conf. univ. dr. 
Diana Cozma Ighian, a organizat în data de 
19 aprilie o întâlnire cu elevii Colegiului 
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Economic Nicolae Titulescu Baia Mare, în Aula Centrului Universitar Nord BaiaMare, Universitatea 
Tehnică Cluj Napoca, care a avut drept scop prezentarea ofertei educaţionale şi de cercetare 

ştiinţifică a Departamentului de 
Ştiinţe Economice din cadrul 
universităţii, dar şi furnizarea de 
informaţii despre CECCAR elevilor 
și prezentarea avantajelor care 
decurg din practicarea profesiei 
contabile, cât şi despre nevoia 
permanentă de profesionişti 
contabili care să ofere servicii de 
calitate. 

 

 

 
 

Întâlnire de lucru cu reprezentanţii Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Maramureş 

 
În 20 aprilie a avut loc la sediul filialei CECCAR Maramureş o întâlnire de lucru la care a participat 
directorul executiv al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, Dumitru 
Adrian Solomon. Au participat, de asemenea, membrii Consiliului filialei împreună cu preşedintele 
Diana Sabina Cozma Ighian, precum şi directorul executiv, Ioana Dan.  
Discuţiile au făcut referire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o societate care urmează 
să fie autorizată CECCAR, necesitatea prezentării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş a unui aviz din partea CECCAR care să ateste că societatea îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de OUG 
65/1994 şi poate fi înscrisă în 
Tabloul Corpului.  
Totodată, au fost discutate şi 
clarificate diverse situaţii 
apărute în relaţia membrilor 
CECCAR cu Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Maramureş legate de 
expertizele contabile pentru 
majorarea capitalului social 
efectuate de către experţii 
contabili. Ca în fiecare an filiala 
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a transmis Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş o listă cu experţii 
contabili care au dreptul să facă expertize contabile pentru majorarea capitalului social care se 
solicită şi se depun la această instituţie. S-a transmis, de asemenea, lista cuprinzând codurile CAEN 
acceptate pentru societăţi care urmează să fie autorizate CECCAR.  

 

FILIALA CECCAR MEHEDINȚI 
 În perioada 08-09 aprilie a avut loc pregătirea tehnică a stagiarilor, având ca lector pe Florin 
Știucă. Întâlnirea a avut rolul de a familiariza stagiarii cu cadrul teoretic și practic privind organizarea 
profesiei și a unui cabinet de expertiză contabilă. 

 

 

  

      

 

 

 
 
 

  În 14 aprilie s-au transmis membrilor filialei, prin e-mail, noutățile legislative din domeniu – 8 
acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 21.03.2016-05.04.2016. Cea mai 
importantă modificare legislativă se referă la completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, instituite prin H.G. 159/2016, dintre care amintim pe cele cu privire 
la: 

 - modificarea bazelor de calcul ale unor cheltuieli deductibile limitat la determinarea 
impozitului  pe profit. Exemplificare: cheltuielile de protocol; 

- calcularea cotelor de impunere în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în 
situația în care în decursul unui trimestru calendaristic au loc modificări în ceea ce privește numărul 
de salariați; 

- prorogarea termenului pentru depunerea declarațiilor privind clădirile deținute de persoanele 
fizice și juridice; 

- definirea mai clară a cotei de TVA aplicabilă pentru utilitățile refacturate în cazul unui 
contract de închiriere, la schimbarea cotei de TVA. 

De asemenea, un alt act normativ cu incidență fiscală este OPANAF nr. 1105/2016, prin care 
a fost modificat și completat OPANAF nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi 
achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Cea mai 
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importantă modificare, instituită de noul act normativ în raport cu reglementarea inițială, se referă la 
prorogarea termenului de intrare în vigoare, de la 01.04.2016 la 01.07.2016. 

În perioada 21-23 aprilie 2016 a avut loc cursul de Fiscalitate, susținut la sediul filialei de 
către șeful BSDPC, Serju Dumitrescu, curs ce face parte din  cadrul PNDPC al membrilor. Cursul a 
fost apreciat ca fiind util, având în vedere că pe lângă aspectele de natură teoretică privind noile 
modificări legislative au fost abordate și studii de caz, cu soluții de aplicare în sfera impozitelor 
directe și indirecte. 

În 26 aprilie 2016, CECCAR Filiala Mehedinți și Fundația Măreție și Talent au adus bucurie și 
zâmbet pe chipul copiilor, distribuind cadouri la mai multe familii cu posibilități materiale reduse din 
Drobeta Turnu Severin. Cadourile, specifice perioadei pascale, au fost procurate cu ajutorul unor 
persoane cu suflet frumos care au înțeles și ne-au fost alături într-o astfel de zi, pentru fericirea 
acestor copii!  

 

FILIALA MUREȘ 

 
Filiala Mureș a acordat o atenţie deosebită organizării de cursuri și seminare, atât prin Centrul 

de Excelență în Business și Economie, cât și cursuri cuprinse în Programul Național de Dezvoltare 
Profesională Continuă. Astfel, a fost programat cursul cu tematica „Aspecte privind politicile şi 
tratamentele contabile specifice instituţiilor publice” şi legislaţia utilă comentată. Cursul se adresează 
profesioniştilor contabili angajaţi în instituţii publice (școli și primării) și propune abordarea unor 
aspecte particulare privind reglementarea contabilităţii publice, organizarea contabilităţii instituţiilor 
publice, planul de conturi, politici şi tratamente contabile specifice finanţării instituţiilor publice.  
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În 5 aprilie, 
la sediul filialei a 
avut loc o masă 
rotundă cu 

participarea 
elevilor de la 

Colegiul 
Economic 

Transilvania Tg. 
Mureș, cu 
această ocazie 
fiind acordat și un 
interviu de către 

președintele 
filialei, publicat în Revista şcolară anuală „Primii pași în contabilitate”. 

În perioada 11-27 aprilie s-a desfășurat la sediul filialei, în sala de curs „Victor Jinga”, 
pregătirea profesională și tehnică a stagiarilor, aferentă semestrului I al acestui an. 

Cu ocazia primăverii și a sărbătorilor Pascale, sub egida Fundației Măreție și Talent și a 
Clubului Tinerilor Experți Contabili din România, directorul executiv al filialei a organizat a treia ediție 
a campaniei  „Curățenia de primăvară – educație pentru curățenia orașului tău/localității tale”, în 
colaborare cu Școala Gimnazială Ibănești-structura Dulcea, județul Mureș. În 8 aprilie, împreună cu 
un grup de elevi de la școala gimnaziala Dulcea, filiala a organizat o acțiune de curățare a malului 
râului Gurghiu-Mureș. Elevii voluntari au desfășurat cu multă energie și voie bună activități precum 
greblat, tăierea lăstărişului, îndepărtarea resturilor menajere purtate de râul Gurghiu.  

Prin participarea la această acțiune elevii au conștientizat importanța protejării mediului și 
nevoia ca fiecare să acționeze pe cont propriu în comunitatea sa pentru păstrarea unui mediu 
sănatos și curat. 
 

 
FILIALA CECCAR PRAHOVA 

   
                      

În zilele de 4, respectiv 5 aprilie, directorul executiv al filialei, ȋmpreună cu conducerea 
Camerei de Comerţ și Industrie Prahova, a întocmit Planul de promovare a activităţii filialei pe anul 
2016. Acesta cuprinde, ȋn principal, acţiunile estimate a fi realizate ȋn parteneriat ȋn acest an, dintre 
care amintim conferinţa Femeia – factor activ ȋn economia prahoveană, evenimente de promovare a 
CECCAR cu ocazia Zilei Naţionale a Contabilului Român, acţiuni ȋn cadrul lunii profesioniștilor 
contabili – luna septembrie, acţiuni cu ocazia săptămânii europene a IMM-urilor, emisiuni TV cu 
conţinut economic etc., dar și alte măsuri luate de Camera de Comerţ și Industrie Prahova pentru 
promovarea filialei CECCAR. Ȋn urma ȋntocmirii planului de promovare a fost semnat contractul de 
colaborare pe anul 2016. 
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În data de 14 aprilie, la invitaţia Facultăţii de Știinţe Economice din cadrul UPG Ploieşti, 
directorul executiv şi auditorul de calitate au participat la deschiderea oficială a Şcolii de excelenţă ȋn 
turism şi antreprenoriat – ediţia a II-a, proiect educațional finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale 
şi Cercetării Ştiinţifice. 

În săptămâna Şcoala altfel, filiala a primit vizita elevilor a 5 clase ale Colegiului Naţional 
Economic „Virgil Madgearu”, care au 
primit informații și sfaturi privind 
traseul professional.  

Pentru această acţiune a fost 
tipărită o broşură cu informaţiile 
necesare despre organismul 
profesiona, broșură care a fost  
distribuită tuturor participanţilor. 

Directorul executiv, ȋmpreună 
cu o parte din salariaţii filialei, a 
prezentat organismul profesional, 
etapele parcurse pentru a deveni 
membru al Corpului, alte informaţii 
utile şi au răspuns ȋntrebărilor 
adresate de elevi şi profesorii 
ȋnsoţitori. 

„În 19 aprilie, la invitaţia 
Camerei de Comerţ şi Industrie 
Prahova, conducerea filialei, 

ȋmpreună cu 18 membri care şi-au exprimat 
interesul, a participat la seminarul Arbitrajul 
comercial, modalitate rapidă şi eficientă de 
rezolvare a litigiilor. Invitat al evenimentului a 
fost prof. univ. dr. Ştefan Deaconu, preşedinte 
al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de 
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a 
României. 

De asemenea, în data de 20 aprilie, la 
invitaţia CCI Prahova, conducerea filialei, 
ȋmpreună cu reprezentanţii a 12 societăţi 
membre ale Corpului, a participat la seminarul 
Cauţi surse pentru compania ta?, susţinut de 

reprezentanţi ai ADR Sud-Muntenia, Oficiul Teritorial al IMM-urilor, reprezentanţi ai băncilor şi 
fondurilor de garantare. La finalul acţiunii directorul executiv al filialei a prezentat oferta de servicii a 
membrilor CECCAR. 
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În 26 aprilie, împreună cu Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România, filiala Prahova a 
organizat workshop-ul Impactul modificărilor fiscale asupra profesiei contabile. 

Acţiunea s-a 
desfăşurat la Cafeneaua 
Coffeől din Ploieşti Shopping 
City, la aceasta participând, 
pe lângă conducerea filialei, 
26 membri şi invitaţi, 
respectiv: din partea 
CTECR, Valentina Radu, 
Florin Dobre, Larisa 
Vlăsceanu, iar din partea 
Camerei de Comerţ şi 
Industrie Prahova, 
Alexandra Petre, director 
comunicare/PR. 
Tema susţinută de Florin 
Dobre, secretar general IFA 
România, a prezentat un 
real interes, generând o mulţime de probleme ridicate de participanţi desprinse din activitatea 
profesională a acestora. 
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Deja a devenit o tradiţie 
pentru executivul filialei ca în 
preajma sărbătorilor religioase să 
aducă o undă de bucurie unor 
copii sărmani. 

Astfel, cu sprijinul 
salariaţilor şi al unor membri, în 27 
aprilie au fost oferite cadouri 
copiilor de la grădiniţa şi şcoala 
gimnazială din satul Dîrvari, com. 
Valea Călugărească. Cadourile au 
constat în articole de 
îmbrăcăminte, rechizite, jucării şi 
dulciuri. Copiii au primit cu mare bucurie darurile, zâmbetul de pe chipurile acestora constituind 

pentru membrii filialei care au 
participat un argument de a organiza 
şi pe viitor astfel de acţiuni. 
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Cursuri organizate 
 

Evaluarea economică şi financiară a ȋntreprinderilor – cu o durată de 40 ore, desfăşurat 
ȋn perioada 12-16.04. Cursul a fost susţinut de Ecaterina Necşulescu, la acesta participând 82 
membri. 

 
FILIALA CECCAR SĂLAJ 
 

În perioada 4-8 aprilie, în sala de curs „Andrei Cosma” a Filialei CECCAR Sălaj s-a 
desfășurat cursul cuprins în PNDPC, cu tema Marketingul serviciilor profesionale și standardele 
aplicabile, la care au participat membri experți contabili și contabili autorizați activi ai Corpului. 
Cursul a abordat aspecte privind piața serviciilor profesionale și a propus o strategie de marketing 
pentru promovarea acestor servicii. De asemenea, s-a discutat despre standardele specifice 
diferitelor misiuni ale profesioniștilor contabili.  

În 11 aprilie a avut loc pregătirea tehnică a stagiarilor, iar în 12 aprilie, la sediul filialei 
CECCAR s-a desfășurat programul de consultații privind rezolvarea temelor stabilite pentru stagiarii 
an I-III. 

Filiala a organizat, în 14 aprilie, masa rotundă cu tema Expertiza contabilă judiciară prin 
prisma Normelor profesionale și a Codului de procedură civilă și penală. Au vorbit despre modul de 
desfășurare a expertizelor contabile, despre normelor profesionale, dar și cu privire la 
reglementărilor legale ec. Sanda Eva Guia – președinte Filiala CECCAR Sălaj, ec. Nicolae Ghirean 
– vicepreședinte filială, ec. Maria Ardelean – auditor de calitate în cadrul filailei și dr. ec. Ludovica 
Breban – director executiv filială, domnia sa fiind și moderatorul acestei sesiuni de comunicări. La 
acțiune au participat toți membrii CECCAR care fac parte din GEJ. 
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În 27 aprilie, la sediul ITM Sălaj a avut loc o întâlnire de lucru la care, la invitația Inspectorului 
șef ing. Luminița Nemeș, a participat directorul executiv al filialei, dr. ec. Ludovica Breban. Discuțiile 
au privit noua versiune Revisal, dar și unele probleme de securitate și sănătate în muncă. 

La Administrația Finanțelor Publice Sălaj a avut loc o întâlnire de lucru, în 28 aprilie, pe tema 
Declarației 101 și a depunerii situațiilor financiare anuale individuale și a situațiilor financiare anuale 
consolidate la care au participat dr. ec. Ludovica Breban – director executiv Filiala CECCAR Sălaj, 
iar din partea Administrației Finanțelor Publice a fost prezent directorul adjunct, Mia Csuros. 

În întâlnirea cu membrii Corpului din 6 aprilie s-a subliniat 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 profesioniștii contabili.  

La sediul Primăriei Municipiului Zalău a avut loc, în 20 aprilie, o întâlnire de lucru privind noile 
modificări legislative, la care a participat ec. Sanda Eva Guia, iar din partea primăriei ec. Mariana 
Cuibuș – director economic.  

 
FILIALA CECCAR SUCEAVA 
 

În perioada 1-3 aprilie, Filiala CECCAR Suceava a organizat, în cadrul PNDPC, cursul  de 
Expertiză contabilă – Asemănări şi deosebiri între expertiza fiscală şi expertiza contabilă, la care au 
fost prezenţi 67 de experţi contabili, membri în Grupul Experţilor Judiciari. Lectorul formator al 
acestui curs a fost auditorul de calitate al 
filialei, Filip Şerban. 
 În zilele de 8 şi 9 aprilie, în 
conformitate cu programul aprobat pentru 
semestrul I 2016, s-au desfăşurat cursuri 
pentru stagiarii din anul I şi II, susţinute de 
către Luminiţa Paula Chihai, preşedinte al 
filialei şi lector abilitat pentru stagiu. 
 În 13 aprilie în sala de şedinţe a 
filialei a avut loc întâlnirea cu membrii 
Filialei CECCAR Suceava. Tematica 
acestei întâlniri a fost: 
 1. Legislaţie şi documentaţie pentru 
declararea sediilor secundare şi a 
punctelor de lucru – a prezentat Filip 
Şerban, expert contabil. 
 2. Cheltuieli nedeductibile fiscal 50% pentru autoturisme transport persoane pe firmă, 
avantaje salariale – a prezentat George Blanaru, expert contabil. 
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 3. Mandatar financiar pentru partide politice şi candidaţi independenţi – a prezententat Sorina 
Barbu, expert contabil. 
 Moderatorul acestei întâlniri de lucru la care au fost prezenţi 26 membri experţi contabili şi 
contabili autorizaţi a fost auditorul de calitate, Filip Şerban. 

 
FILIALA CECCAR TIMIȘ 

 
La 1 aprilie, președintele Filialei CECCAR Timiș, prof. univ. dr. Bunget Ovidiu Constantin, a 

participat la Conferința ștințifică internațională Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, 
tendințe regionale și internaționale, organizată la Chișinău de Asociația Contabililor și Auditorilor 
Profeșioniști din Republica Moldova, unde a prezentat lucrarea Tratamente contabile aplicate 
investițiilor imobiliare. 
  În 18 aprilie s-a organizat, la sediul filialei,  seminarul Expertul contabil în procesul civil, 
susținut judecător dr. Csaba Nasz, președinte al Judecătoriei Sânnicolau Mare. 
În perioada 25-26 aprilie, președintele Filialei CECCAR Timiș a participat la evenimentul de 
multiplicare organizat de Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Universitatea 
Vytautas Magnus (Lituania) și Universitatea din Messina (Italia), în cadrul proiectului Connection 
between accounting research, education and the employer’s needs within the European framework, 
finanţat prin programul Erasmus+, un eveniment de multiplicare la care au participat studenți, 
profesori și cercetători din România și din stăinătate (Austria, Lituania, Spania, Moldova). 

În 27 aprilie, alături de prof. univ. dr. Radu Bufan, președintele International Fiscal 
Association, Filiala România, și conf. univ. Alin Dumitrescu, de la Universitatea de Vest din 
Timișoara, președintele Filialei CECCAR Timiș a participat, la Lugoj, ca moderator, la seminarul 
Expertul contabil: între fiscalitate și contabilitate. 

 

FILIALA CECCAR VÂLCEA 

 
Workshop  - Importanța contabilității pentru organizație   

La Filiala Vâlcea a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a avut 
loc, în perioada 9-10 aprilie, workshopul cu tema Importanța contabilității pentru organizație!, 
organizat în colaborare cu Facultatea de Știinţe Juridice, Economice și Administrative din Craiova a 
Universității „Spiru Haret”. 

Evenimentul a avut drept scop transmiterea unor informații utile privind domeniul financiar-
contabil participanților. 
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Conf. univ. dr. ec. Elena Diaconu a deschis întâlnirea 
cu următoarele întrebări: Ce este contabilitatea pentru o 
organizație?, Ce trebuie să știe un administrator de firmă în 
legătură cu contabilitatea acesteia?, și cu sloganul – Când 
pornește la drum, administratorul trebuie să aibă în stânga un 
avocat, iar în dreapta un expert contabil!. 

De asemenea, directorul executiv al filialei, ec. 
Valentina Crînguș, a susținut o alocuțiune în care a rostit 
câteva cuvinte de prețuire la adresa celui care a fost 
președintele CECCAR, prof. univ. dr. Marin Toma, fără de care nu ar fi fost posibilă reînființarea 
Corpului în anii ʼ90. Domnia sa a remarcat că anul acesta se împlinesc 95 de ani de la înființarea 
CECCAR și 21 de ani de la înființarea Filialei CECCAR Vâlcea, observând că de-a lungul timpului 
profesia contabilă a fost ridicată la rang de cinste și s-a înnobilat prin noi valențe dobândite. 

                                                  

Seminar  Dosarul prețurilor de transfer 
 
Solicitarea dosarului de prețuri de transfer a devenit o practică obișnuită a autorităților fiscale 

în cadrul oricărui tip de inspecție fiscală, iar începând cu anul 2016 pregătirea anuală a dosarului de 
prețuri de transfer este obligatorie pentru anumiți contribuabili. Specializarea autorităților fiscale și 
ajustările semnificative realizate de acestea în cadrul inspecțiilor fiscale în sfera prețurilor de transfer 
fac necesară însușirea câtorva noțiuni importante (teoretice, dar mai ales practice) privind prețurile 
de transfer, motiv pentru care CECCAR – Centrul de Excelență în Business și Economie, punctul de 
lucru Vâlcea, a organizat joi, 7 aprilie, seminarul cu 

tema Dosarul prețurilor de transfer – de la opțional la 
obligatoriu.  

Seminarul a fost susținut de Iulia Butnaru și Lavinia Bartoș, specialiste în sfera prețurilor de 
transfer, având experiență în proiectele de întocmire a politicilor de prețuri de transfer, dosarele de 
prețuri de transfer, asistența la inspecții fiscale și acordurile de preț în avans. 
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Participanții au primit răspunsuri la întrebările: 
o Ce sunt prețurile de transfer și ce 

cuprinde dosarul de prețuri de transfer? 
o Cum se desfășoară un control fiscal în 

sfera prețurilor de transfer? 
o La ce riscuri sunt expuse societățile care 
desfășoară tranzacții cu părțile afiliate?  

De asemenea, au fost prezentate modificările 
legislative recente – pe plan local și internațional – și s-
au dezbătut spețe întâlnite în practică. 

Tematica de actualitate și profesionalismul 
specialiștilor în domeniu au asigurat succesul 
seminarului, care a fost apreciat de membrii prezenți. 

 

Expertiza judiciară – dezbateri ale experților judiciari împreună cu reprezentanți ai instanțelor de 
judecată 

Experți judiciari – contabili și tehnici – s-au întâlnit marți, 13 aprilie a.c., la sediul Judecătoriei 
Râmnicu Vâlcea cu reprezentanți ai instanțelor de judecată de la nivel local, pentru a putea găsi 
împreună soluțiile potrivite pentru rezolvarea aspectelor care obstrucționează îndeplinirea misiunilor 
încredințate, rezultatul așteptat fiind buna desfășurare a actului de justiție. 

La întâlnire au luat parte președintele Filialei CECCAR Vâlcea, Vasile Cocoș, și directorul 
executiv, Valentina Crînguș, precum și auditorul de calitate, Sebastian Mugurel Ciutacu. 

Au participat, alături de experți judiciari, Elena Manasia, consilier-șef – Biroul local pentru 
expertize judiciare tehnice și contabile, Simona Radu, consilier în cadrul aceluiași birou, judecător 
Bogdan Mateescu, președinte Judecătoria Râmnicu Vâlcea, judecător Cătălin Mititelu, președinte 
Judecătoria Bălcești. Tribunalul Vâlcea a fost reprezentat de președintele Mugurel Adrian 
Gheorghiță, iar din partea Baroului de Avocați au fost prezente la întâlnire Narcisa Iulia 
Dumbrăvescu, decan, și Floriana Marin Vlădulescu, prodecan. 

Principalele aspecte pe marginea cărora s-a discutat și asupra cărora s-au adus clarificări au 
fost cuantumul onorariilor provizorii apreciate de instanțe ca fiind foarte mici, raportat la volumul de 
muncă depus pentru elaborarea unui raport de expertiză judiciară, diminuarea sau chiar 
neaprobarea onorariului definitiv de către instanțe, necesitatea consultării expertului în legătură cu 
disponibilitatea de timp pentru întocmirea raportului, cuantumul onorariului definitiv şi termenul de 
predare a lucrării pentru a nu tergiversa definitivarea actului de justiție. De asemenea, s-a discutat 
pe baza necesității ca obiecţiunile să fie dezbătute în camera de consiliu – la primul termen – şi 
acestea să fie clarificate. Un alt aspect dezbătut de experții judiciari împreună cu reprezentanții 
instanțelor de judecată de la nivel local a fost limitarea la trei a numărului de termene pentru care 
poate fi solicitată amânarea depunerii raportului de expertiză judiciară, cei prezenți declarând că, în 
cazul nerespectării acestei cerințe, poate fi sesizată Inspecţia Judiciară. 

Experții judiciari au fost informați că Judecătoriile Bălceşti și Brezoi au implementat un sistem 
de scanare a dosarelor aflate pe rolul instanțelor astfel încât, pentru consultare, experţii judiciari 
numiţi pot primi dosarul scanat pe e-mail sau pot intra în posesia lui în format electronic. 
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În 20 aprilie, s-a desfășurat la 
Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de 
Management Marketing în Afaceri 
Economice Râmnicu Vâlcea, activitatea 
Creativitate prin educație financiară, în 
colaborare cu CECCAR Filiala Vâlcea, 
în cadru săptămânii intitulate Să știi mai 
multe, să fii mai bun!. 
Activitatea a avut ca scop dezvoltarea 
abilităţilor de planificare financiară în 

gestionarea resurselor băneşti. 
Speakeri au fost Dorina Luta – conf. dr. 
la FMMAE, Vasile Cocoș, presedinte 
Filiala CECCAR Vâlcea, și Crînguș 
Valentina, director executiv CECCAR 
Filiala Vâlcea.  

Cu această ocazie conducerea 
filialei a distribuit pliante cuprinzând 
informatii despre profesia contabilă și 
despre CECCAR, invitând  studenții și 
masteranzii la sediul filialei pentru 

detalii referitoare la cursurile pregătitoare în vederea susținerii examenului de acces la profesie.   
La acțiune au participat peste o sută de elevi de la liceele din municipiul Râmnicu Vâlcea, dar 

și studenți ail Universității Constantin Brâncoveanu. 
Alte activități desfășurate în aceeași zi au fost: 
➢ Uniunea Europeană şi dezvoltarea economică – activitatea a avut ca obiectiv cunoaşterea 
aspectelor esenţiale ce definesc Uniunea Europeană, structura unui proiect cu finanţare europeană, 
➢ Simularea unui proces penal – studenţii, sub îndrumarea cadrelor didactice din cadrul 
Departamentului Ştiinţe Juridice, au simulat derularea unui proces penal. 

Miercuri, 20 aprilie, presedintele filialei, ec. Vasile Cocoș, a participat la ședința ordinară a 
Comisiei de Dialog Social Vâlcea, desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județului Vâlcea.  

 

FILIALA CECCAR VRANCEA 

 
Filiala Vrancea a organizat, în 14 aprilie, la sediul filialei, o întâlnire de lucru cu membrii, la 

care au participat, din partea Primăriei Focşani, Meluş Nazâru, şeful Serviciului impozite şi taxe 
locale, iar din partea conducerii filialei preşedintele, vicepreşedintele şi directorul executiv.  Au fost 
abordate următoarele teme: Declararea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale; procedura de 
executare silită a taxelor şi impozitelor locale. Participanţii au avut ocazia să analizeze cele mai 
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importante modificări din domeniu, 
aplicabile din 2016. Au fost discutate 
aspecte privind impozitul pe clădirile 
deținute de persoanele fizice, în funcție de 
destinația acestora, clădiri rezidente și/sau 
nerezidente, impozitul pe clădirile deținute 
de persoanele juridice, impozitul pe teren, 
alte categorii de impozite și taxe. Întâlnirea 
de lucru a avut caracter interactiv, membrii 
adresând întrebări și primind răspunsuri din 
partea reprezentantului Serviciului impozite 
şi taxe locale din cadrul Primăriei Focşani. 

  

Pregătirea profesională a 
stagiarilor a constituit o prioritate şi în 
această lună. Astfel, filiala a organizat 
următoarele activităţi dedicate stagiarilor: 
în 4 aprilie a avut loc pregătirea tehnică 
pentru  anii I, II şi III, iar în zilele de 12, 13 
şi 14 aprilie au avut loc consultaţii pentru 
stagiari, în cadrul cărora lectorii-formatori 
au oferit lămuriri şi indicaţii privind 
rezolvarea problemelor şi a studiilor de 
caz pentru fiecare categorie de lucrări. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/univbrancoveanu/photos/a.442322192457887.99937.426685887354851/1103891909634242/?type=3
https://www.facebook.com/univbrancoveanu/photos/a.442322192457887.99937.426685887354851/1103891909634242/?type=3
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INTERNAȚIONAL 

 
 

Conferința Științifică Internațională Paradigma contabilității și auditului: realități naționale, 
tendințe regionale și internaționale – Chișinău 
 

Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova a găzduit, în 
parteneriat cu Catedra Contabilitate și analiză economică a Academiei de Studii Economice din 
Moldova, ACCA și KPMG Moldova, Conferința Științifică Internațională Paradigma contabilității şi 
auditului: realități naționale, tendințe regionale şi internaționale, ca parte a evenimentelor dedicate 
celebrării Zilei Profesionale a Contabilului în Republica Moldova. 

Direcțiile de cercetare abordate în cadrul conferinței au fost următoarele:  
o Teoria și practica contabilității: situația Republicii Moldova şi direcții de modernizare;  
o Înțelegerea și aplicarea IFRS. Guvernanța corporativă;  
o Educația contabilă şi conformitatea cu bunele practici internaționale;  
o Oportunități de dezvoltare a activității de audit în Republica Moldova;  
o Analiza economico‐financiară în evaluarea performanței de afaceri şi stabilirii tendințelor de 

dezvoltare ale entității;  
o Etica în profesia contabilă. 

La conferință au participat reprezentanți ai organismelor profesionale şi ai mediului universitar 
din țările CSI şi din Europa de Sud‐Est, printre care s-a numărat și președintele CECCAR, care a 
fost invitat să se adreseze profesioniștilor prezenți în deschiderea evenimentului. 
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Seminarul internațional CILEA și Conferința internațională anuală FCM 
Consiliul CILEA – Porto 
 

În data de 8 aprilie 2016, profesia contabilă latino-americană și cea mediteraneană s-au 
reunit la Porto pentru un eveniment comun: Seminarul internațional CILEA și Conferința anuală 
FCM, care s-au desfășurat sub auspiciile aceleiași teme: Instrumente pentru creștere și investiții.  

Lucrările au fost structurate în mai multe paneluri de discuții la care au participat figuri 
marcante din organismele profesionale membre ale celor două structuri regionale. Dintre temele 
discutate amintim: rezultate, cifre și oportunități – opinia părților interesate; contabilitatea în sectorul 
public; motorul de creștere profesională pentru IMM-uri și firmele medii în regiunea mediteraneană și 
în America Latină.  

Conferințele au fost urmate, în data de 9 aprilie, de Consiliul CILEA, în ambele zile fiind 
prezent și reprezentantul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. În 
cadrul ședinței Consiliului s-au discutat: planul strategic și planul de acțiune CILEA, proiectele în 
curs (Model de responsabilitate socială și de mediu pentru IMM-uri, Ghidul de bune practici de 
guvernare corporativă pentru IMM-uri, Fiscalitatea IMM-urilor în țările latine), precum și aspecte de 
organizare și administrare internă și relația cu alte organisme internaționale. 

 

 

 

Ședința Adunării Membrilor Federației Experților Contabili Europeni – Bruxelles 
 

Adunarea Membrilor FEE s-a reunit la Bruxelles, în data de 13 aprilie 2016, având ca direcție 
centrală de dezbatere impactul megatendințelor globale și o evaluare a punctelor de interes pentru 
profesie, prin identificarea sectoarelor unde profesia poate colabora cu structurile de decizie UE – 
terorismul financiar, tehnologia, finanțele publice. 

Pe lângă aspectele legate de guvernarea și organizarea Federației, ședința a cuprins și o 
secțiune statutară unde s-au supus aprobării două aspecte de importanță pentru organismul 
european: adoptarea unei noi denumiri – Acountancy Europe – și o nouă structură de suport în 
procesul decizional – subcomitetul Boardului. La această sesiune a participat și CECCAR, prin vot la 
distanță, cu un aviz favorabil propunerilor supuse aprobării. 
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LISTA MEMBRILOR CECCAR 
SANCȚIONAȚI ÎN ANUL 2015 
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